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Prop. 1978/79:195 

om förstärkt sk~·dd för fri- och rätti~tll'tc•r m. m.; 

beslutad den 22 mars 1979. 

Regeringen fiiresl~Jr riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

hili1g:1dc utdr:1g av rcgcringsprotnkoll. 

Pii rcgL'ri ngcns \'iignar 

OL\ l!LLSTEN 
SVEN ROMA!\US 

Propositionens hunidsakliga innehåll 

1 propositionen foreslås ett flertal grundlags~indringar som innebiir ett 

frirstiirkt skydd för de grundHiggande fri- och riittighcterna enligt regerings

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

lagpriivningsriitten, lagrådets granskning av lagförslag och formerna för 

;;tiftande av grundlag. 

Ett viktigt inslag i l(irstiirkningen a\' riittighetsskydLlet iir förslaget om ett 

siirskilt förfarande vid s. k. riittighetsbegriinsande lagstiftning. Den före

slagna oruningen innebiir att IOrslag till lag som angär begriinsning av vissa av 

de grumlliigganue fri- och riittigheterna, t. ex. yttranLlefriheten och mötesfri
l1eten. pä hegiiran av liigst tio riksuagsledamöter skall vila hos riksdagen i 

minst tolv m~mader innan det får antas. Undantag görs dock.för det fallet att 

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

s_iiittedelar av de röstande. I så fall iir förslaget antaget omedelbart. 
Skyddet för vissa särskilda fri- och rättigheter förstärks också på annat sätt. 

Förbudet mot retroaktiv lagstiftning som f. n. bara gäller strafflag utvidgas 
sålunda till att omfatta också skattelag. Vidare föreslås förstärkningar med 

avseende på bl. a. rätten till ersättning vid expropriation och skyddet för 

medborgarskapet. 
Lagprövningsriitten innebär att domstol eller annan rättstillämpande 

rnymlighct skall siitta t. ex. en lag ~It sidan om lagen uppenbart strider mot 

)!rundlag. Denna riitt som f. n. anses föreligga utan stöd i lag skall enligt 
propositionen skrivas in i regeringsformen. 

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

lagförslag skall granskas av lagrådet. I propositionen föreslås att regerings

formen skall innehålla en föreskrift om att lagrådets yttrande bör inhämtas 

I R1ksdage11 1978179. I sam/. Nr 195 
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över lagförslag på vissa angivna områden. I den mån regeringen underläteratt 

höra lagrådet över ett lagförslag inom granskningsområdet skall skiilen 

redovisas för riksdagen. Även inriktningen av lagrådets granskning av 

lagförslag fi.ireslås preciserad i regeringsformen. 

-h ;\ nyheter llire..;l;1s i l'ri1g;1 om 1'tll'111erna l<ir stil't.111de a\ grundl;1µ. Dels 

skall ett l<ir.slag till :indrinµ av grundlag dcbs minst tiu 111anader liire det 

riksdagsval. efter vilket det ;indra och av)!iirande riksda)!sheslutet sk;ill fattas. 

Dels skall ett forsla)! till :indring av )!rundlag kunn;1 bli l!iremal l(ir 

liilkomriistning. om minst en tredjedel a\· riksdagens kda111iiter heg:ir det. 

hirutom :indring;1r i regeringsförmen foresl[1s i prnpnsititmen :imlringar i 

riksd;1gsonlningen. Vidare inneh<\ller prnp11sitinne11 l(irslag till lagar 0111 

l<t)!r~idet 1ll·h 0111 f(irl~1randet vid li)lkn111riistning i hela landet. 

Den m·a l:1gstit'tnin)!Cll l(ireslås 1r:id:1 i kral't den I i;inuari l 1J8f!. 
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I Fiirslag till 
Lag om ändring i rrgrringsfornll'n 

I liirigenorn llireskrivs i l'räga om rcgcringsforrnen 1 

i/('/s all nuvarande IJ kap. 7-11 ~~ skall het1.:cknas 13 k.ip. 8-12 ~~, 

dels att 2 kap. 7, <J, I 0, 12, 18 uch 20 ~~, 8 kap. L .f. "'i, 15, I h och 18 ~~samt I 0 
kap. 5 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

clt'ls att i regeringsformen skall införas tvii nya paragrafer, 11 kap. 14 ~och 

13 kap. 7 ~-av nedan angivna lydelse, 
cll'ls att i punkt 9 övergängsbest;immclscrna h:invisningen till "I kap. 6 ~ 

f(.irsta stycket andra punkwn" skall hy tas ut mot ··I kap. 7 ~ ll.irsta styckl.!t 
andra punkten". 

N11rnm11dC' ll'dc!sc Fiircslagrn lrde!sC' 

2 kap. 

H 
Ingen medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. 
Ingen medborgare som iir eller har 

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

annan stat. 

9 ~ 

Ingen medborgare som är eller har 
varit bosatt i riket får berövas sitt 
medborgarskap i annat fall iin då han 
samtidigt, efter uttryckligt samtycke 

eller genom att inträda i allmän tjänst, 

blir medborgare i annan stat. Utan 

hinder härar ,lär dock .föreskrivas att 

barn under aderton år ifråga om sitt 

111edhorgarskap skalljii/fa /iiriildrama 

eller en ar dem. 1-'idart'fdrfiircskrirns 

all. i c11/iglwr med iil·cre11skn11111w/se 

med a1111a11 stat. den som sedan 

/iidl'l\<'11 är 11wclhurgarl' äl'Cll i dl'll 

andm stall'// och är \'{/rakrigl /Josa/l 

där fiirlorar sifl .we11ska medhorgar

skap rid adcrro11 års ålder eller 
Sl'llarc. 

Har annan myndighet iin domstol berövat nagon medborgare friheten m1.:d 
anledning av brott eller misstanke om broll, skall denne kunna få saken 
prtiv,1d av domstol utan osk:iligt dröjsmål. Vad nu sagts g~illcr dock icke n~ir 
fråga ~ir om all till riket övernyua vcrkstiillighct av frihctsberö\·ande påföljd 
som har ådömts i annan stat. 

I Rcgcringslörmcn omtryckt 1976:871. 
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Fiir1'slage11 ll'cle/se 

l l;1r rncdbnrgare a\' annan anledning ;in som angives i l'ii!"'i\a stycket blivit 

•llllli:indertagen l\ t1ng.'i\'is, skall h;'n likas<"i kunna rn saken prÖ\'ad a\' domstnl 

ut;111 llSk:iligl drii.i.s111al. \led prii\ning a\' dornstnl lil-.sUllcs i s;it\;1111 1;i11 

pri.>\llint: ;t\' n:imnd, 1\m n:imlllkns samrnan<ittnint: :ir hestiimd i lat: och 

mdl!ir;11llkn i n:irnnden skall var:i eller ha \ aril ordinarie domare. 

llor11riil'11i11gso111 ll\'.l'c'\ i/iintcl l'llc·r 

011dru ,ncf,t·t ick(' u1111dragi/.\ <il 
111rnc/1.t:lw1 >u111 iir hd1iir(~ l'llli.~r fiirt'-

11..rificma där, ,J..u/l d<'11 <111l,C1111111<1 11<1 

alllllci11 c/0111.11ul. 

I 0 ~ 
Straff eller annan hrcittsp;il(ilid f;\r icke iiEiggas l'i.\r g:irning som icke \'ilf 

belagd med brnttspi\J'('>litl, niir den 1\irö\'ades. lj heller l'i'tr sviirare hrn11sp;i

l\iljd ~1l:igg;1s för g:irningcn iin den som nr foreskrivcn då. Vad nu s;1g1s 0111 

hrn11sp{1J'(ilid gliller ;i,·en l(irverk;111dc och annan S:irskild r:i11sverkan a\· 

hrnll. 

Skall eller sia 1/ig m:~il i/dr ej 11//agas 

i 1·idarc mdn ii11 .\Diii /iilil'r 111· /iin·

skn/1 .. \Diii gällde niir cl('n f!llllliin

dighcl inlrii//iulc \11111 111/iisle sl..1111-

e!IN a1·gi/issk1'/digl11'tc11. Fi1111cr rik.1-

clagc11 siirsl..ilda skäl påkalla del. tår 

clocl.. lag i1111ehära 1111 skall eller .11arli.1: 

al'gi/i u11ogcs tmrs all lagen inre had<' 

1rii11 i km/i när nrs.mii11111da 0111s1ä11-

clighe1 i111rii//ädc. 0111 rcgeri11ge11 l'ilt'r 

rif.:sdagsu1sk1m då hade liim11u1 Jiir\la.~ 

härom 1ill ril..sdagrn. .\led tiirs/ag 

jiimsriillcs e/I l/1('dc/ela11cl(' i skril'dw· 

fi'å11 rrgcring('/1 till nf.:sdagen 0111 all 

såda111fnrsla.~ iir 011 1·ii111a. 1 'idure ti1r 

ri/.:.\dage11 .fiircskrirn u11dw11ag {i"lill 

.för.\Ta 111c11ingcn. om rik.\dagc11 .finner 

all del iir 11dkalla1 ar särsl..iltla sf.:äl i 

samhantl 111l'd kn)!,. krigs/ära ellN wär 

cko1wn1i.\k /...ris. 
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Fiireslagrn lrc/d.1c· 

12 * 
De fri- och rättigheter som avses i I ~ 1-5 samt i 6 och 8 ~~och i 11 ~andra 

stycket får. i den utsträckning som 13-16 ~~ medgiver, begränsas genom lag 

eller genom annan f'örfattning efter bemyndigande i lag enligt 8 kap. 7 ~ flirsta 

stycket 7 eller 10 ~-
Begriinsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose 

ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får 

aldrig gå utöver vad som är nödv~indigt med hänsyn till det iindamål som har 

föranlett den och ej heller striicka sig så långt all elen utgör ett hot mot elen fria 

åsiktshildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning tar ej 

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

åskådning. 

Förslag till lag som avses i .fiirsta 

stycker eller till lag om ändring eller 

upphä1•ande av sådan lag skall, om det 

e,i.forkastas a\' riksdagen. på yrkande 

m· lägst tio al' dess ledamöter 1•ila i 

minst tolv månader från det all det 

.första utsko11syttrandet över .förslaget 

anmäldes i riksdagens kammare. Utan 

hinder hära\' kan riksdagen antaga 

förslaget. om minstfem !iiälledelar av 

de röstande /orenar sig om beslutet. 

heclic' .\tycket gäller icke ./hrslag 1i/I 

lag omfi>rtsa11 gil1ighc1 i hii.~sl lrci år ar 

lag. Dc'I gäl/I'/" el heller /iirslag 1ill lag 

som C'i1har1 a11gdr 

I. fiirhud all rii/a sdda111. som 

11tigo11 har c'1/äri1 i allmii11 1jli11sl eller 

1111der 111iirallllc a1· 1jä11s1eplikr nch rnrs 

hl'mlighdlla11cll' är /llikallar ar hii11s1·11 
rill imrcssc .11m1 a11gfl·es i _, kap. _, 11 

rn ck/rilli'ls/iirord11i11gc'11. 

::. h11.1n11111.1aka11 eller lik11a11dc• i11-

1rå11g eller 

3. tiihcrssrra// som />ii/iiljc/ Fir riss 

gärning. 

I\ 011st il 111 ir>11s11 r.1kot rer 1>riira r .fiir 

rik.1dage11.1 rid/.;011111w11dc humricla 

lrecljc strcket är 1illä1111>ligr i /niga 0111 

ri.\\f lagfiirslag. 
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.\'11l'(lra11dc lnll'isl' Fiiresla.~<'11 lrdd\c 

1 X ~ 

Varje med borg.an.: skall 'ara 1ill- V <lrjc mcdhorgare 11//.\1'1/\ c·.1.:e11c/om 

forsiikrad ersiillning enligt grunder 1agc·.1 i a11s11f'(//,. gc'1111111 1'.\'/1ro11ric11io11 

som besliimmes i lag/iir dl'! full ull l'lll'r u1111a1 såda111 /iir/i1ga11cle skall 

hans 1'grndo111 tagt's i a11s11rdk genom vara lilllörsiikrad ersiillning /(ir .fiir-

npmpria1i1111 l'llcra1111a1 sdda111.fiirj.'1- lus1c11 enligt grunder som besliim-

ga11de. mes i lag. 

20 ~ 
Utllinning hiir i rike\ iir liksliilld 

med svensk medborgare i fråga om 

1. skydd mol \\·ång all dellaga i 

sammankomsl for opinionsbildning 

eller i demons1ra1ion eller annan 

meningsyllring eller all tillhiira tros

samfund eller annan sammanslut

ning !2 ~ andra meningen), 

2. skyJJ mol dödsstraff. kropps

s\raff och 1or1yr sam\ mol medicinsk 

påverkan i syne all fram1vinga eller 

hinura yuranden !4 och 5 ~~). 
.3. riill 1ill Jomslolsprövning av 

frihe1sberövanJe med anleJning av 

bro\\ eller missianke om bro\\ (9 ~ 

förs\a slrcA.el). 

4. skydd mol relrnakliv brollsp;\

följd och annan re1roak1iv riills

verkan av bro\\ ( lO ~ ). 

5. skydd mol inriillanJe av Jom

stol i vissa 1~111 ( 11 ~ forsla styckell. 

6. skydd mo\ missgynnande på 

grund av ras. hudförg eller etniskt 

ursprung eller pä grund av kön ( 15 

och 16 ~~). 

7. rlill till fackliga stridsålglirder 

( 17 ~), 

8. riill till ersiillning vid expro

pria1ion eller annat s~1dan1 förfo

gande ( 18~). 

U1Hinning hiir rike\ lir liksliilld 

meJ svensk medborgare i fråga om 

1. skydd mol \v[mg all Jellaga i 

sammankomst för opinionsbildning 

eller i de111ons1ra1ion eller <111nan 

meningsy11ring eller al\ tillhöra tros

samfund eller annan sammanslut

ning (2 ~ andra meningen). 

2. skydd mot dödsstraff, kropps

s1raff 0L·h 1onyr sam\ mot medicinsk 

piiverkan i syf\e all framtvinga eller 

hindra y\\randen 14 och 5 ~~). 
.3. riilt lill doms\olspri.irning av 

frihelsberövande med anledning av 

broll eller misslankc om hroll (9 ~ 

forsla nch /reclje s1rck.enu). 

4. skydd mol re1roak1i,· hrollspa

följd och annan reiroakli\· riills

verkan av bro\\ sa1111 11111/ re1roak.tir 

skall eller m:~i/i ( 10 ~). 

5. skyJJ mol inriillanue av Jom

stol i vissa fall ( 11 ~ första s\yckel). 

6. skyud mot missgynnande på 

grund av ras. hudfarg eller etniskt 

ursprung eller på grund av kön ( 15 
och 16 ~~). 

7. rlill till fackliga s1ridsatgiirder 
(17 ~). 

8. riill lill ersiiuning vid expro

pria1ion ~ller annal siluant förlo

ganue '18 ~). 



Prop. 1978/79:195 

.\'11\'ll/"l/lllit' l1·rfd.~1· 

()111 ann;1t icke l'iiljer a\· .<irsh:ilda 

lliresh:ril'ter i lag. iir utl:inning hiir i 

rih:et lih:stiilld n1ed .we:1~h: 111edh11r

gare iiven i l'riiga 0111 

I. yttrandefrihet. inlim11;1tinnsl'ri

het. 111iitesfrihet. de111onstr;1tionsfri

het. !ören i ngsl'ri het och re I igions

l'rihet (] ~ J. 

2. sh:yc..ld Jllllt tvi111g att gi\'a till 

h::inna ~tsh:Ctdning <2 ~ l'örsta mening

en). 

.3. skydd 111ut h:roppsligt ingrepp 

iiven i annat foll iin som avses i 4 och 

5 ~~.mot h:roppsvisitation. husrann

sah:an och liknande intrt111g samt 11101 

intr{lllg i fortrolig 111eddelelse (6 ~J. 

4. skydd rnot frihetsberövande 

!8 ~ första meningen), 

5. riitt till domstolsprövning av 

frihetsberövande av annan anled

ning än brott eller misstanke om 

brott (9 ~ andra sTl'l'kcll. 

6. offentlighet vid domstolsför

handling ( 11 ~ andra stycket). 
7. skydd mot ingrepp på grund av 

åskådning ( 12 ~ andra stycket tredje 

meningen). 

8. författares. konstnärers och fo

tografers rätt till sina verk (19 ~). 

7 

Fiire\lugi•n lrrl!'IW 

0111 annat ickc 1<.ilier av siirsh:iill;1 

foreskriftcr i lag. iir utliinning hiir i 

rih:et lih:stiilld rned S\ensh: medhor

g;1re iiven i l'r<"1ga om 

I. yttr;1ndei'rihet. inl(1r111atiunsfri

het. miitesfri het. demunst ratiunsll'i

het. l(iren i ngsfri het och rcl igion.'i

frihet (I ~J. 

2. skydd mot tv{111g att giva till 

kiinna ~lskiidning (2 ~ forsta mening
en). 

3. skydd mot kroppsligt ingrepp 

iiven i annat föll iin som avses i 4 och 

5 ~~-mot kroppsvisitation. husr;1nn

s;1kan och lilrnande intr~111g samt 111ot 

imrttng i llinrolig 111eddelelse (6 ~J. 

4. skydd mot frihetsberövande 

(8 * första meningen). 
5. rätt till domstolsprövning av 

frihetsberövande av annan anled

ning än brott eller misstanke om 

brott (9 ~ andra och 1redi1• s1rck

ena). 

6. offentlighet vid domstolsför

handling ( 11 ~ andra stycket). 
7. skydd mot ingrepp på grund av 

åskådning <12 ~andra stycket tredje 

meningen). 

8. författares. konstniirers och fo

tografers rätt till sina verk (! 9 ~). 

På sådana särskilda .föreskr!fier 

som a1•ses i andra s1ycke1 Tillämpas 

I 2 §Tredje stycke1,fjärde stycke1jörs1a 

meningen sarnl fenue s1ycke1. 

8 kap. 

I ~ 

Av bcstiimmelserna i 2 kap. om Av bestiim111elserna i 2 kap. om 

grundläggande J"ri- och r~ittigheter grunLföggande fri- och rättigheter 

följer att föreskrilier av visst innehåll följer att föreskrifter av visst innehåll 

ej rnr meddelas eller lår meddelas ej fiir meddelas eller lår meddelas 

endast genom lag. endast genom lag sam/ all /iirslag Till 

lag i l'issajiill skall behandlas i särskild 

ordning. 
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N111·am11cle lyclcl.1e Fiireslagl'n lvdc/.11· 

·H 
hireskrirter om riidgivande folk- Föreskrifter om rt1d!,!ivande Colk-

omriistnin!! i hela riket meddelas Dmröstning i hela riket och 0111/iir/a-

gcnom l;1g. randet 1·id/11/k11111riisrni11g i gr1111dlag\

.fi'dga meddelas genom lag. 

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

ämnen: 
I. skydd för liv, personlig säker

het eller hälsa, 
2. utlännings vistelse i riket, 
3. in- eller utförsel av varor, <i.V 

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

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

5. trafik eller ordningen på allmän 
plats, 

6. undervisning och utbildning, 

7. förbud att röja sådant som 
någon har erfarit i allmän tjänst el kr 
under utövande av tjänsteplikt. 

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

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

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

pengar eller av andra tillgångar, till
verkning, kommunikationer, kredit
givning. näringsverksamhet. ranso
nering eller utformning av byggna
der, anläggningar och bebyggelse
miljö, 

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

5. trafik eller ordningen på allmän 
plats, 

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

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

Bemyndigande som avses i fö1·st~1 sty(ket medfor ej rätt al\ meddela 

foreskrifter om annan riittsverkan a\· brott iin böter. Riksdagen k;m i lag, som 
innehåller bemyndigande med stöd av mrsta sty(ket. föreskriva iiven annan 

rfötsverkan iin böter för övertriidelse av föreskrift som regeringen meddelar 
med stöd av bemyndigandet. 

15 ~ 
Grundlag stiftas genom två likaly- Grundlag stiftas genom två likaly- · 

dande beslut. Det andra beslutet rår dande beslut. Det andra beslutet fitr 
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:\'1m1ra11d<' ln/ei.\c 

ej fattas. l'örr:in del cner det l(irsla 

heslutct har h[illih val till riksd;1gcn i 

hela riket och den nyvalda riksda)!en 

har samlats. Riksdagen f;'ir iL·kc 

såsom vilande antaga ett forsla!,! om 

stiftande a\ grundlag. som :ir ofiiren

ligt med annat vil:mde grundlagsllir

slag. utan att samtidigt lörkast;1 det 

l'örsl anliigna lörslagel. 

9 

1-iirnlag('// h ·cf1'/\1 · 

ej Lillas. forr:i1_1 dc't efter det liiN;1 

beslutet har h;iJlits val till riksdagen i 

hela riket 1xh den ny\·allL! riksdagen 

h;1r samlats. 1 'idan· .1ka// 111i11.11 tio 

/11(11/<icfc'rfiirfli'l<l 111< ·//<111 rft'll !icfflllllkl 

då iirrnrlct fiir.11C1 gi/11gc11 w1111ii/des i 

rik1dag1•11.\ ka111111urc nclr '""'''· suric/a 
icki' ku11\ti1111inm111.1kt11/1'/ ge110111 /)('

sl111 . . 1n111 /allas .1c1ws1 rid ärc11cle1.1 

lwrcrl11i11~ uclr 1wm11111i11s/.fc'lll .1icill1'

r/d11r ar lcdamii!('/'ll<I /iirc1111r sj~. 

111<'cfgircr 1111du111u:; lriiri!iw1. 

Riksdagen far iL·ke s<lsom vilande 

:1nlag;1 ett lc)rslag om stilbnde a\· 

grundbg. som ~ir ol'i.irenligl med 

annat 1 ilande grundlagsllirslag. utan 

all sam lid igt forkasta det llirst 

antagna !Orslagel. 

Fo!ko111riis111i11g 0111 rila11rh· gm11cl

lag1/iirslag skall a 11orcl11a.1, 0111 1 ·rka11-

clc cliim111 fi'a11111iilln m· 111im1 e11 

11011clel <Il' riksc/ug,'11\ /ccla111ii1er och 

111/11.11 <'Il 11·ccliedcl a1 /ccla111ii1ema 

riisrar fiir hi!iill till rrku11cle1. Slic/0111 

_1.,-/,a11dc ska// /1w11.11iillas i11u111/<'lll1011 

dagar fri/11 det <111 riksclagc11 1111/ng 

gru11dlags/iir.1/agc1 w111 1"ila11clt'. }'r

kwulct skall <'I hcrcdm i 1mkn11. 

Fn/ko111rii1111i11.1!,c'11 skall /ull/as 1a111-

tidigt 111cd det rnl 11// rikwlagc>11 11m1 

ursn i _l(ir.1t<1 strc1'<'1. I 'id 11111rii.1r-

11i11gc11 /år clc .111111 /rar riistriitt nd 1-.ilct 

_!iirklam lrumridu de goc/wr clct ri/<111-

clc gm11dlags/ii1sla,l!.t'I <'i/er ci. Fiirsla

gC'I iir/iirkasrar. 11111 de flesta al' c/1'111 

111111 dl'ltag('I' 1 11111rii.1r11i11ge11 riistar 

11101 liirsla.l!.l't och d(' rr// <111talcr är/ler 

ii11 lriil/fl'll m· de'm v1111 /rar lff>.:mr 

gudkii11c/11 f'ti.111'r \'Id ri/,1dag\1·a/et. I 

u1111i11 tull ll/1/Jla_!;!'r nf,.>dt1.~<'n/,"1r:,/a.::.cr 

11/i 1/11tli.::. /lf'IJ\'llill_t:. 
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N11ra1w1cl<' frcll'i.>l' fii,-t'slag<'ll /rd<'f.,,· 

16 ~ 

Ribdagsordningen stitbs p<i 1w11- Rik..;d,1t!S1mlningen stiftas p'i dt'r 

1110 sälf w111 gru11d/ag. Den "an llCks{1 

stiftas genom end<1st eu beslut. <>nl 

minst tre lj:irdcdcl<tr av Lie röstande 

CH.:h 111er :in h~ilflen av riksdagens 

ledamöter forenar sig om beslutet. 

TilWg!,!Sbest:immelse i riksdag~ord

ningcn beslutas dock samma 

ordnin!! som lag i allmiinhet. 

.1iirr 111111 a11girn 1 15 11 /ii1s1<1 sr1ck1·r 

_/iinra och andm 1111•11i11.-.:ama sa1111 

a11clr<1 .111cker. Den k<lll m:kst1 stil'tas 

genom end<1st ett beslut. om minst 

tre lj:irdedelar av de röstande och 

mer :in h:ilftcn av riksdagens leda

miiter llirenar sig om beslutet. 

Tilliiggsbest:immclse i ribdagsord

ntngen beslutas dock samma 

ordninµ som lag i allm:inhet. 

\ 8 ~ 

Fiir att avge yttrande rill regcri11gcn 

över 1,1gförslag skall linnas ett lagri1cL 

vari ingår domare i högsta domstolen 

och regeringsrätten .. ~·1·e11 riksdag.1111-

skofl fi/r 111hä1111a r11ra11defidn lagrä

de1 <'n/igl rad som niirmarc angircs i 

riksdagsord11i11gl'11. Närmare bestäm
melser om /agrddl'! meddelas i lag. 

För att avge yttrande (iver lagfor

slag skall finnas ett lagråd, vari ingår 

domare i högsta domstolen och rege

ringsriitten. }'11rwull' Fån lagrddc! 

inhäm/as ar regeringen eller. enlig! 

i·ad som niirmarl' angii•1•s i riksdags-

11rd11ingc11. ar riksdags111sko11. 

Y11rande ar /agräilr'I hiir inhäm/as 

i11nun riksdagl'n lws/111ar grundlag om 

frl'Ck/iihctC'n. lag om hegriinsning m· 

riirren alf laga del m· allmiinna ha11d

li11gar. /ag so111 111·sc.1 i _, kap. I} 11 

.fiirsla slrckct. 17-19 {11 eller }() 11· 

andra s/rcke! l'ller lag som ändrar eller 

ll('{Jhä1·er sdda 11 lag. lag 0111 kom11111nal 

lwskalfning. /ag som m·ses i-' eller 3 .11 

eller lag som ai·ses i 11 kaf' .. 0111 lagen 

är rikrig /iir enskilda l'llcr/i"a11 u//111ä11 

s1·11p11nk1. I 'ad nu har sagrsgä/ler dock 

icke. om /agrdde1s hiirandt' s/,.11llf' 

sakna hcrydc/se pli grund ar /i-ägans 

hcsk(lf/i'nhc! eller skulle .fiirdriiia /ag

slifiningsfiiigans hcha11d/ing sd all 

m·scrärr mrn skulle 1111pk11111111a. Fiire

s/dr rcgcri11gc11 riksdogc11 alf srifia lag i 

11dgor ar de ii11111t•n som avses i.fiirs/a 

111e11i11gc11 och har /agräde1s .1·11rande 
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;\'111·ww11Je lydelse 

11 

Fiirnla.~cn ll'dl'iw 

dess/iiri1111a11 i1111· i11!11im1a1s. s!tall 

rl'gl'l"ingc11 sam1idig1 fiir rikstl11ge11 

redm•isa skälen härrill. R iksdagl'ns 

avgiira11d(' ar .fi'åga11 om l11grade1.1 

ynrand(' blir i11hä111ras är sl111gillig1. 

LagrJdc1s gra11sk11i11g skall m·s(' 

1. hur /iirslage1 .fiirhdller sig lill 

grundlagarna och rän.wrdningcn i 

iil'rigl, 

:! . hurfiirslagets.fiireskri/ierfiirhål

ler s~r: till l'arandra. 

3. hur fiirs/ag('{ /iirhål/cr sig lill 

rii11ssäkerhl'lcns krar, 

./. 0111 .fiirslag1·1 iir se) 111/i1rma1 all 

lagen kan a111agas ril~~ndosc a11gima 

sv/icn. 

5. l'ilka prohlem som kan 11pps1d ricl 

1illiim11fli11gc11. 

Niirmare bestämmelser om lagrd

dl'l.\ sa111111ansiill11i11g och 1jii11s1giiri11g 

meddelas i lag. 

I 0 kap. 

5 ~ 
Beslut:mderiill som enligt denna Beslutanderiitt som enligt denna 

regeringsform tillkommer riksu<i- reg:ering:slurm tillkommer riksda-

gen. rq:eringen eller annat i rege

ringsformen angivet organ kan i 

begriinsad omfattning överlåtas till 

mellanfi.>lklig organisation for fred

ligt samarbete,till vilken riket iirellcr 

skall bliva anslutet, eller till mellan

folklig domstol. Därvid får ej över

låtas beslutanderiitt som avser fråga 

om stiftam.k, iindring eller upphii

vandc av grundlag eller fråga om 

begränsning av nägon av de fri- rn.:h 

rättigheter som avses i 2 kap. Om 

iirer/å1e/se bcsl111ar riksdagrn i den 

ord11i11g 1<1111 ,·//" /iirl'.1krir1·n /(ir .11il

w11clc cff gru11cllag cl/N. om hes/111 i 

sådan orc/11i11g ej !ta11 mTakws. genom 

gen, regeringen eller annat i rege

ringsformen angivet llr)!an kan i 

begriinsad omfattning ö1·erl<'llas till 

mellanfolklig organisatiun frir fred

ligt samarbete. till vilken riket iir eller 

skall bliva anslutet. eller till mellan

folklig domstol. rnirvid l[ir ej över

låtas bcslutandcriitt som avser fräga 

om stirtandc. iindring eller upphii

vandc av grundlag eller frii.ga 0111 

hegriinsning av någun av de fri- och 

riittigheter som avses i 2 kap . . ·l11gtl

c11cle bcs/111 i Ji'cigu um iirerlcJ/l'lsc 

.i:.iillcr wcl .1u111 iir /iire.1krh·c1 un1 .11ir 

w11clc (/\' gr111ul/ag. f.:an hes'111 i .1dcla11 

11n/11i11g ej arrnkws. lwsluwr nks-
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N111·a1w1tl!' ~vdelll' Fiirl'1lag1'11 /n/d.1c· 

ell beslut. varnm minst l'clll sj:iue- dagc·11 1 tuiga 0111 1il c·rl1i1<·l1<' gen1>m 

delar av de ri.istamk 1K'h minst tre ett beslut. v;1n1111 minst l'clll sj:itte-

IJ:irdedelar av ledamii1ern;1 l(irenar delar a\· de röstande llL'h minst tre 

sig. tj:irdedelar a\ kdami.itcrn;1 liiri.:n;ir 

R:iuskipnings- eller llirvaltnin:;s

uppgirt som ej enligt denna rege

ringsli>rrn tillkummer riksdagen. re

geringen eller ~111n;11 i regcrinl!s

formen angivet organ kan övcrliitas 

till annan stat. till mellanli>lklig or;!a

nisation eller till utl:indsk eller inter

nationell inr:iuning eller samfollig

het. om riksdagen llirord n;1 r om det 

genum ett beslut. varom minst tre 

IJ:irdedelar av de riistande l(irenar 

sig. l'lil'r gc'11n111 hn/111 i den ordning 

som g:iller !lir stil'tandc ~1v grund

lag. 

sig. 

R:ittskipnings- eller for\ altnings

uppgift som CJ enligt denna rege

ringsform tillkommer riksdagen. re

geringen eller ann;it i regerings

lormen angivet ur!,!an kan iivcrliitas 

til I annan .stat.till mellantiil ktig or!,!a

nisation eller till utl:indsk elb inter

nationell inr;ittning elkr samfollig

het. om riksdagen f(irordnar 0111 det 

genom ett beslut. \·arom minst tre 

tj:irdedelar av de riistande förenar 

sig. Hes/111ifi'dga11111 s1ida11 iircr/d1l'lsc 

/..c111 w/..1ci ti111as i Jen mdning som 

g:iller tiir stit'wnde a1· grundlag. 

Il kap. 

/./ 1' 

{ i1111c '/' dt1!11.\ In/ ('l/('r c/l/IW I t1f fi'11!/igl 

t1rga11 all t'll fiires/..ri/I .\llir 1 .11n.t 111C'd 

lws1c'i111111el.1c' i .:..:mncl/11.~ cllt'r i1111w11 

iirerorc/11acl /iirf(11111i11.!!. l'ller all .11acl

gad ord11i11.~ i //{]gol 1·ciw111/ig1 hii11sl'

e11de har ti.1ic/o.10111 rn/ de.11 ri///..0111.11. 

tdr tiirn/..ri/il'll ic/..c 1il/ii11111c1.1. I far 

riksdagen eller rcgcm1gc'll hn/11101 

/iirl's/..ri/1c·11. s/..all 1illii111p11i11g c/nck 

1111derhi1a.1 enda.11 0111 fc'/cr iir llfl/lc'll

hurl. 

13 kap 

7 ,1 

..f',. ri/..e11 /..rig eller n111c·dc·lh111" kng1-

/<1ra. skall J ka11. / _1 11 11Fdw .1ll'Cke1 

ic/..e 1il/ii111/}({.1. 

I . .\ndr1n!,'.am.1 1 rq:..:nn!,'.'l\>rn11:n tr~ider i kral"t den I janu;1ri llJXIJ. 
1 \Idre l\ireskrift 1.im skall eller <l\)!ift ~k;1\l till:impas Ul<1n hinder<\\ 2 kap. 

I 0 ~ andra st 1·ckct. 



Prop. 1978/79: 195 13 

2 Förslag till 
Lag om ändring i riksdagsordningcn 

I Wrigenom föreskrivs i fr:'lga om riksdagsordningen 1 

de/satt I kap. 4 ~.2 kap. 9 ~.3kap.16,17och 19 ~~.4 kap. 8 och 10 ~*samt 

5 kap. l, 2. 3, 8, 10 och 12 ~~ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att till~iggsbestiimmelserna 2.7.1 och 2.7.3 skall ha nedan angivna 

lydelse. 
dels att i riksdagsordningen skall införas två nya tilliiggshest;irrnnelscr, 

5.1 . .1 och 5J. l, av nedan angirna lydelse. 

N1mJra11d1· ll'ddsl' Fiires/agen lrdl'lsc• 

kap. 

4 s 
Lagtima riksmöte som har inletts 

under augusti. september eller okto

ber skall avslutas senast den 31 maj 

följande år. Riksdagen kan om 
synnerliga skäl föreligger förlänga 
riksmötet, dock längst till och med 
elen 15 juni. Annat riksmöte pågår så 

länge riksdagen finner det nödvän
digt. Riksmöte avslutas senast niir 

niista lagtima riksmöte skall börja. 

Lagtima riksmöte som har inletts 

under augusti, september eller okto

ber skall avslutas senast elen 31 maj 

följande år. Riksdagen kan om 

synnerliga skäl föreligger förlänga 
riksmötet, dock längst till och med 
den 15 juni. Annat riksmöte pågår så 

länge riksdagen finner det nödvän
digt. Har yrkundc räckts om tälkum

riist11i11g i grundlagsjiiiga. skall. uwn 

hinder al' md nu har sagts, riksmijte 

pågå till dess yrkandet har priimts. 

Riksmöte avslutas senast när nästa 
lagtima riksmöte skall börja. 

1 lar regeringen förordnat om extra val. kan elen under återstoden av 
valpcrioden besluta att avbryta riksmöte. Riksmötet skall avslutas omedel
bart efter det att beslutet har tillkännagivits vid sammanträde men kamma-
ren. 

2 kap. 
Tilläggsbestämmelse 2. 7. l 

Förslag till ny statsminister eller 

yrkande om misstroendeförklaring 
föres upp som fl.irsta punkt på före

dragningslistan. I övrigt tages ären

dena upp i följande ordning, om icke 

talmannen bestämmer annat: 

1 Riksdagsordningen omtryckt 1977:90. 

hkande om .fi1/komriis111ing 

g.ru11d/ag.~'/i"åga. förslag till ny stats

minister eller yrkande om misstro
endeförklaring föres upp som första 

punkt på föredragningslistan. Fiire

konmrl'r mer än l'ff såda111 ärende, 
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l. val, 
2. propositioner samt skrivelser 

frän regeringen med redogörelse for 

viss verksamhet, 

). förslag och redogörelser från 
andra riksdagsorgan än utskott, 

.:I. motioner. 
5. utskottsbetlinkanden i den ord

nirlg utskotten angives i tiföggsbe

stämmelse 4.2.1. 

14 

Fiireslagrn lrdl'ls1' 

rages cle llfJfl i den ordning l'ari de nu 

har angil•its. I övrigt tages iirendena 
upp i följande ordning, om icke 
talmannen hestiimmer annat: 

l. val, 
2. propositioner samt skrivelser 

från regeringen med redogörelse for 
viss verksamhet, 

3. förslag och redogörelser från 
andra riksdagsorgan än utskott, 

4. motioner, 
S. utskottsbellinkanden i den ord

ning utskotten angives i tilläggsbe
stämmelse 4.2.1. 

Tilläggsbestlimmelse 2.7.3 
Om anteckning på föredragnings

listan for siirskilda fall föreskrives i 
tilliiggshestiimmelserna 2.10.1. 

_,. /4. I, 3.6. I. 6.1.1. 6.1.2 och 6.2.2. 

9 ~ 

Om anteckning på föredragnings
listan för siirskilda fall föreskrives i 
tilfaggsbestämmelserna 2.10.1, 

3.6.1, 5. I .3. 6.1.1, 6.1.2 och 6.2.2. 

Talmannen stliller proposition till beslut. Finner han yrkande strida mot 
gn111dlag eller mol riksdagsordningen, skall han, med angivande av skiiL 
v:igra proposition. Begär kammaren lindå proposition, skall talmannen 
hiin\'isa frägan till konstitutionsutskottet för avgörande. Proposition får ej 
v:igras pt1 vad utsko11et har fiirklarat icke strida mot grundlag eller mot denna 
riksdagsordning. 

I ·ad som sägs i .fiirsw sryckct om 

f'l'lil'llillg Gl' fl/'O{JllSitions gru11d/agsen

/~1.!,hCI gii//N ci ji'åga humvida l kap. 

Il·'' rredic sryckct rcgcring.~filrmcn är 

rillämpligt i .fi'åga om visst /ag/t'irslag. 

3 kap. 

16 ~ 

Konstitutionsutskottet skall till kammaren for slutligt beslut anmäla 
vilande beslut i än:nde angående grundlag eller riksdagsordningen. Skall efter 
vad som sligs i regeringsformen i annat fall tilllimpas den ordning som gäller 
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.\'11rnr1111tlc lrddw Fiir<'\fllg<'ll /rtidw 

for grundlagsiindring, skall vilande beslut i ~irendet anmiilas av det utskott till 

vars handliiggning frågan hör. 
f.:1111sti1111i1111s111.1ko11e1 skall 1·id11rc 

till ka111111ar1'11 a11111iila hn/111 0111 

1111da111ag ji"1J,1 den tid\'/i'ist s11111 jiire

skril·es i 8 ka{I. I 5 .~ rcgcri11g.~/i1r-

111e11. 

IH 
Yrkande om misstroendeförkla

ring skall framstiillas vid samman

tr~ide med kammaren. Yrkandet 
skall avliimnas skriftligen till proto

kollet så snart det har framstiillts. 

Yrkande 0111 .fiJ/ko111riis111i11g 

grundlag\·fi'åga eller om misstroende

förklaring skall framst~illas vid sam
manträde med kammaren. Yrkandet 

skall avliimnas skriftligen till proto
kollet så snart det har framställts. 

19 § 

Proposition och motion får åter

kallas till dess utskott har avgivit 

bet~inkande i Lirendet. 

Proposition och motion får åter

kallas till dess utskott har avgivit 

betänkande i ärendet. Förslag som 
vilar c11/ig1 l kap. l l .\,. 1re1!ie s(1'Cke1 

regNi11gs/im11cn/år återkallas till dess 

111sko11e1 har avgil'it nytt betänkande 

enligt 4 kaf!. 8 .f/jiirdc S~l'Ckl't denna 

riksdagsordning. 

Aterkallas proposition. förfaller motion som har viickts med anledning av 

propositionen. 
Har proposition blivit återkallad, får motion v~ickas med anledning därav 

inom sju dagar från det att återkallelsen anmiildes i kammaren. 

4 kap. 

8 § 

Utskott skall avgiva betiinkande i ärende som har hänvisats till utskottet 
och som ej har återkallats. Utskott kan dock övernytta iirende till annat 

utskott, om detta samtycker därtill. eller överenskomma med ett eller nera 

utskott att de skall bereda ärendet gemensamt genom deputerade i samman

satt utskott. Sådant utskott avgiver betiinkancle till riksdagen. 

Betiinkande i ärende vars behandling har uppskjutits från en val period får 
riksdagen till niista skall avgivas av utskott som har tillsatts av den nyvalda 

riksdagen. 
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S111ww1<ll' hdl'lw l'i'irl'slugl'n lrdd11' 

Utskott skall till anmiilan till kammaren av vilande beslut som siigs i J kap. 

16 ~ foga yttrande i iiremlet. 

10 * 

I /ar /11g/iirs/11g 1'1'/11/ l'!ll(t:I _, ka/>. I] .11· 

lrcc(il' .11yc'k1·t rl'gl'ri11g.1/i1m11•11, skall 

11tsko111•t a1:i_:i1·0 m·11 fw1ä11ku11ill' i 

iirl'lldl't. 

Statlig myndighet skall lämna upplysningar och avgiva yttrande. d[1 utskott 

begiir det. Sädan skyldighet äligg~r dock ej rL~geringen. Myndighet som ej 

lyder under riksdagen kan hiinskjuta begiiran från utskott till regeringens 

avgörande. 

lkgiir minst en tredjedel av ledamöterna i ett utskott vid behandlingen av 

ett iirende att upplysningar eller yttrande skall inhiimtas frän myndighet som 

avses i första stycket. skall utskottet föranstalta om detta. sävida det icke 

finner att cfarmed förenat dröjsmål med iirendets behandling skulle leda till 

avsevärt men. 

f.."011Stillltions11tskollet.fdr icke Ol'gi-

1•a .f(irklaring, all } kap. I;; .11 tretfic 

stycket regerings/ärmen icke iir till

/ämp/igt i ji"åga om 1·isst lag/iirslag, 

utan all lagrådet har yllrat sig i 

saken. 

5 kap. 

1 * 
Utskotts betänkande skall före ärendets avgörande bordl[iggas vid två 

sammanträden med kammaren. om ej riksdagen på utskottets förslag 

beslutar att ärendet skall avgöras efter endast en bordläggning. 

Yrkande enl(-.:t } kap. 12 .11· fl-e<{ic 

stycket regering~/örmcn att lag/iirslag 

skall rilafdr.fiwnställas när utskottets 

betänkande ii1•er.f(irs/aget har anmälts 

i kammaren. 

Tilläg}!,sbcstämmelse 5.1.J 

Yrkande som a1'ses i I 11 andra 

styckctfi"amstä//es skri/il(-.:en och llflfl

ta}!,es om möjli}!,t på kammarens.före
dragningslista. 
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N111·c11wu/e Inte/se 

Ärende om misstroendeförklaring 
skall ligga på kammarens bord till det 

andra sammanträdet efter det då 
yrkandet framställdes och avgöras 
senast vid det därpå följande sam
mantriidet. 

17 

Fiircs/ag<'ll lrdl'l.1e 

H 
Ärende om.fil/komröstning i gnt11d

/ag~/i·åga C'llerom misstroendeförkla
ring skall ligga på kammarens bord 
till det andra sammanträdet efter det 
då yrkandet framställdes och avgö
ras senast vid det därpå följande 
sammantriidet. 

Vad sålunda har fcireskrivits äger motsvarande tillämpning på förslag av 
talmannen till ny statsminister. Därvid skall iakttagas den i 6 kap. 2 *andra 
stycket regeringsformen fcireskrivna fristen. 

3§ 

Ärende i vilket överliiggning äger rum får ej upptagas till avgörande förrän 
kammaren på talmannens förslag har funnit överläggningen avslutad. 

Ärende avgöres med acklamation eller, om ledamot yrkar det, genom 

omröstning. Fordras för beslut anslutning från särskilt flertal, skall ärendet 
alltid avgöras genom omröstning. 

Avgörandet av ärende skall, om 
det behövs, delas upp på skilda 

beslut. 

Avgörandet av ärende skall, om 
det behövs, delas upp på skilda 

beslut. FörC'/if!,ger yrkande som a1•ses i 
I ,1· andra s~vcket art lagförslag skall 

vila och dessutom yrkande ar tförs/ager 

skall förkastas. skall riksdagen fl/"Öl'O 

sistnämnda yrkande innan .fiirs/ager 
srä((es under omröstning om omedel

bart antagande. 

Tillä1&sbestämme/se 5.3. I 

2 Riksdagen 1971:1/79. I sam/. Nr 195 

Föreligger yrkande att lagförslag 

skall l'i/a enligt 2 kap. J l _,1 tredje 

stycket regering.~formen och uppnås 

l'id omröstning an{!,åendeförslager icke 

den där angil'na ans/urningen, skall 

.förslaget hänl'isas till konstitutions11t

skot1er .för prö~·ning enligt .femte 

stycket i nämnda paragraj: E./i<'f" prö~·

ning hos utskot1e1 skall ärendet på nytl 

anmälas i kammaren för handläf!,Kning 

enligt 1 §.första stycket. liar konsriru-

1ionsutsko1ter .förklarat atl tredje 
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Fiin•slagrn ~rdd~<' 

slyckcr i niimnda paragra{i rcgcrings

jiirmen är 1illä111plig1 i.fi"åga 0111.fiirsla

gcr, skall dcr, 0111 cle1 (/heller då blir 

a1:1{for1, d1cr/iin•isas lill de1111sko11 som 

har berel/ ärender. 

8 § 

Fordras för beslut anslutning fr;\n Fordras för beslut anslutning från 

särskilt llertal och föreligger mer :in s~irskilt flertal och föreligger mer än 

ett förslag till sådant beslut, utviiljer ett förslag till sådant beslut, utväljer 

riksdagen först, med tilliimpning av riksdagen först, med tillämpning av 

vad som gäller i allmänhet. ett av vad som gäller i allmänhet, ett av 

förslagen. Diirefter avgöres om detta förslagen. Därefter avgöres om detta 

förslag skall antagas eller förkastas. förslag skall antagas eller förkastas. 

Vad som sägs i jiirsla meningen skall 

ril/ämpas även när ji"åga är om .flera 

lagförslag som är q/örenliga inbördes 

och yrkande har väckrs all någol a1· 

dem skall vila enlig! J kap. I J f rrcc(je 

sryckl'I regering.~/iJrmen. 

Föreligger samtidigt två eller flera Föreligger samtidigt två eller flera 

yrkanden om misstroendeförklaring yrkanden om .fillkomriisrning herrä/~ 
mot samma statsråd, skall endast en fande samma vilande grundlags.förslag 

omröstning äga rum. eller om misstroendeförklaring mot 

samma statsråd, skall endast en 

omröstning äga rum. 

10 § 

Genom särskilt beslut kan riksdagen till närmast följande lagtima riksmöte 

uppskjuta behandlingen av ärende. Ärende som gäller statsbudgeten för 

närmast följande budgetår får dock uppskjutas endast om det kan ske utan 

olägenhet för budgetregleringen. Beslut om uppskov kan upprepas. 

Avslutas riksmöte i förtid med anledning av extra val, skall ärende som 

riksdagen icke har hunnit avgöra anses utan särskilt beslut uppskjutet till det 

första lagtima riksmötet efter valet. 

Ärende som ej har ålerkallars skall Lagförslag, som har vilar i 10/i> 

avgöras före utgången av kalender- månader enlig/ 2 kap. fJ § lredje 

året efter det då ärendet väcktes eller, slycker regering!!formen. skall prövas 

om hinder häremol mörer till följd av före u1gången a~· kalenderårer därpå. 

förordnande om extra val, snarast Annat ärende skall avgöras före 
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S111·11m11de /ydclw Fiirc.1/agl'lt (rde/sc 

möjligt efter det att den nyvalda utgången av kalenderåret efter det då 

riksdagen har sammanträtt. ärendet väcktes. Kan ärende som 

avses i.första eller andra mcningrn till 

följd av förordnande om extra val 

icke a1•göras på tid som är.f(ireskrh•en 

där, skall det avgöras snarast möjligt 

efter det att den nyvalda riksdagen 

har sammanträtt. 

12§ 

Slutligt hes/ut i ärende angående 

grundlag.fattas vid första riksmötet i 

den valperiod som.töfier på riksdags

valet närmast efter det vilande beslutet 

i ärendet, såvida ej avgörandet 

uppskjutes till annat riksmöte. l 

fråga om uppskov äger bestämmel

serna i 10 §första och andra styckena 

och i 11 * motsvarande tillämpning. 

Ärendet skall avgöras slutligt före 

niista ordinarie val till riksdagen. 

Ärende angående grundlag skall 

a1göras vid första riksmötet i den 

valperiod då slutligt beslut enligt 

8 kap. 15 § regering!i/Ormen .först jär 

fattas, såvida ej förslaget i ärendet 

des!iförinnan förkastas eller avgöran

det uppskjutes till annat riksmöte. I 

fråga om uppskov äger bestämmel

serna i 10 S första och andra styckena 

och i 11 * motsvarande tillämpning. 

Ärendet skall avgöras slutligt före 

nästa ordinarie val till riksdagen. 

Har vilande förslag till grundlags

ändring eller till annat beslut som 

fattas i samma ordning förkastats vid 

folkomröstning, skall det utskott till 

vars handläggnin[: frågan hör göra 

anmälan därom till kammaren. 

Ändringarna i riksdagsordningen träder i kraft den I januari 1980. 
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3 Förslag till 
Lag om lagrådet 

I liirigenorn föreskrivs följande. 

I§ Lagrådet bestär av högst fyra avdelningar. 

20 

Regeringen bcstiimmcr med h:insyn till arbctshördan i lagr[1det om det 
~kall hestå av mer lin en avdelning. 

2 § I lagrådet tjänstgör justitieråd och regeringsr<'id. Flera lin sammanlagt nio 
justitieräd m:h regeringsrad rnr inte samtidigt tagas i anspråk for tjiinstgöring i 
lagrädet. 

Vid heho\· kan iivcn annan lagl~1ren person fiirordnas att tj;instgiira som 
kdamot av lagrådet. 

3 § Avdelning hestår av tre ledamöter. Om siirskilda sbl föreligger, för 
regeringen bestiimma att avdelning skall hestå av fyra ledamöter vid 
behandlingen av visst iirende. 

I avdelning skall inga såviil justitieräd som rcgeringsräd. Mer lin en sådan 

ledamot som avses i 2 ~ andra stycket får inte tjiinstgöra på avdelning. 

4 § Regeringen bestämmer med beaktande av 2 och 3 §s hur många 
justitieråd och regeringsråd, som skall tjänstgöra i lagrådet, och hur sådana 
ledamöter skall fördelas på avdelningar. 

5 § Högsta domstolen utser de justitieråd och regeringsrätten de regerings
råd, som skall vara ledamöter av lagrådet, och bestämmer vilken avdelning de 
skall tillhöra. 

Annan lagfaren person som skall vara ledamot av lagrådet förordnas av 
regeringen, som också bestämmer vilken avdelning sådan ledamot skall 
tillhöra. 

6 § Om inte annat föranleds av regeringens beslut om avdelnings tjänstgö
ring eller sammansättning, utses ledamöter av lagrådet för en period av två år 

räknat från början av högsta domstolens höstsession under år med udda 
slutsifTra (lagrådsperiod). Om annan tjänstgöringstid i visst fall föreskrivs i 

IH. 

7 § Justitieråd eller regeringsråd, som har tjiinstgjort i lagrådet minst ett år 
under en lagrådsperiod, får efter periodens utgång inte utan siirskilda skiil 
utses all på nytt tjänstgöra i lagradi:t förriin nii.• .a lagrådspcriod har utgått. 
Ordförande på avdelning i högsta domstolen eller regeringsriitten får inte 
utses till ledamot a-.· lagrådet. 

Justitieråd eller regeringsråd. som har uppnått sextio års ålder, får inte utan 
eget samtycke utses att tjänstgöra i lagrådet. 



Prop. 1978179: 195 21 

8 § Lagr~idcts avdelningar iir lika bchiiriga att bd1andla iin:ndcn som 

ankommer pä lagri1dct. 

,Ärendena fiirdelas mellan avdelningarna på det siitt lagrådets ledamöter 

bcstiim mer. 

9 § Ordförande på avdelnint:_! i lagrltdct iir det justitieråd eller regeringsräd 

som forst har u1.nämnts till sådant iimbete. Med justitierfal och regeringsräd 

jiimstiills hiirvid forutvarande justitieräd och rcgeringsr[1d. 

l\iir lagrr1dcts ledamöter sammamräder samfällt. förs ordet av den äldste 

ordfiiranclen pii avdelning. 

10 § Mir lagrådet behandlar iirende som har beretts i regeringskansliet, skall 

tjjnsteman i kansliet bitriida med föredragning och på annat liimpligt siitt. Vid 

behandlingen av lagförslag som har viickts inom riksdagen skall det utskott 

som har begiirt J;igrädets yttrande stiilla föredragande till förfogande. 

Vid behandlingen av visst ärende kan som sakkunnig anlitas person med 

siirskilda fackkunskaper. Säclan sakkunnig forordnas av regeringen på 

avdelnings begäran. 

11 § Förekommer skiljaktiga meningar vid behandlingen av iircnde. skall 

omröstning ske i den utsträckning som finnes påkallad. 

Vid omröstning gäller elen mening som omfattas av flest ledamöter eller. 

om !lera meningar har fätt lika många röster, den mening som bitriids av den 

äldste bland dem som har röstat för någon av dess<1 meningar. 

12 § Har beh<1ndlingen <1v ärende inte avslutats vid l<1gråclsperiods utgång 

skall, till dess ärendet har blivit slutligt handl<1gt, de ledamöter som har 

deltagit i behandlingen tjänstgöra på avdelningen i stället för dem som har 

utsetts för den nya perioden. 

13 § Avgår justitieråd eller regeringsråd, som är ledamot av lagrådet, från sitt 

domarämbete eller tar han förfall, utser vid behov den domstol som har 

förordnat honom annat justitieråd eller regeringsråd au tjänstgöra i hans 

ställe i lagrådet. 

Avdelning kan bestämma att den som har tjänstgjort på avdelningen under 

förfall för annan skall fortsätta att tjänstgöra i dennes ställe efter förfallets 

upphörande, till dess ärende i vars handläggning han har deltagit har blivit 

slutligt handlagt. 

14 § Justitieråd eller regeringsråd som tjänstgör i lagrådet skall dclla i 

behandlingen i högsta domstolen eller regeringsrätten av mål eller Urende, 

med vilket han förut har tagit befattning vid handliiggning ror slutligt 

avgörande, samt i behandlingen av mål eller Urende. som skall avgöras av 

högsta domstolen eller regeringsditten i dess helhet. 
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15 § Ledamot av lagd'1dct iir hcriilligad till tre månaders ledighet om året pii 

tid som lagr{1dets ledamöter bcsti.immer. 

Ledamot vilkens tjiinstgiirin[! har inletts under pågäende lagrådspcriod 

erhåller ledighet enligt vad lagrådets ledamöter hestiimmer. Ledigheten för 

inte överstiga tre mänader om aret. 

Andra stycket skall tilHimpas också pa ledamot, som är förordnad att delta i 

hehandlingen av visst iirendc. 

16 § Ilar regeringen meddelat lagrådet att det inte har att viinta något ärende 

under viss tid, skall justitieråd och regeringsräd, som iir i tjänst i lagrådet, 

under niimnda tid tjiinstgöra i den domstol som de tillhör, savida inte annat 

föranleds av hrådskande ärende. 

Även i annat fall kan justitieråd och regeringsråd, som är i tjiinst i lagrådet, 

tjiinstgöra i den domstol som de tillhör, om lagrådets ledamöter finner att det 

kan ske utan oliigenhet ror lagrådets verksamhet. 

17 § Om laga hinder inte möter, bör alla justitieråd eller regeringsråd som inte 

är befriade från (änstgöringsskyldighet delta i handläggningen av ärende som 

enligt denna lag ankommer på högsta domstolen eller regeringsrätten. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980 då lagen ( 1965: 186) om lagrådet 

skall upphöra att gälla. 

Den lagrådsperiod som inleds vid början av högsta domstolens höstsession 

år 1979 upphör vid utgången av år 1979. Den första lagrådsperioden enligt den 

nya lagen pågår från ingången av år 1980 till början av högsta domstolens 

höstsession år 1981. 
Har behandlingen av ärende inte avslutats vid lagrådsperiodens utgång den 

31 december 1979, skall de ledamöter som har deltagit i behandlingen 

tjänstgöra på avdelning i lagrådet till dess ärendet har blivit slutligt handlagt. I 

fråga om avdelningens sammanslittning vid behandlingen av sådant iirende 

tilliimpas äldre lag. 

Före den nya lagens ikraftträdande skall, med tillämpning av 1-7 §~ nya 

lagen. beslut i de hänseenden som avses i dessa paragrafer meddelas för den 

lagrådsperiod som inleds den I januari 1980. 
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4 Förslag till 
F olkomriistningslag 

Hiirigcnom föreskrivs följande. 

I § Denna lag giiller för folkomröstning som avses i 8 kap. 4 ~ regeringsfor
men. 

2 § Central val myndighet som avses i 1 kap. 2 § vallagcn ( 1972:620) är också 

central myndighet för folkomröstning. 

3 § För folkomröstning iir riket indelat i omröstningsdistrikt. Del av 
kommun som vid val enligt vallagen ( 1972:620) bildar ett valdistrikt utgör ett 
om röst ni ngsd ist rikt. 

4 § För folkomröstnings genomförande svarar inom varje kommun val
niimml som avses i 3 kap. vallagen (1972:620). 

När folkomröstning förrättas i samband med val till riksdagen tjänstgör de 
valförrättare som har utsetts enligt 3 kap. 4 § vallagen också som omröst
ningsförrättare. Inför annan folkomröstning utser valnämnden för varje 
omröstningsdistrikt minst fyra personer att vid omröstningen tjänstgöra som 
omröstningsförrättare i distriktet. Vad som i 3 kap. vallagen föreskrivs om 
valförrättare tillämpas beträffande särskilt utsedd omröstningsförrättare. 

S § Rösträtt vid folkomröstning tillkommer den som är röstberättigad vid val 
till riksdagen. 

Frågan huruvida rösträtt enligt första stycket föreligger avgörs på grundval 
av en före omröstningen upprättad röstlängd. Allmän och särskild röstlängd 
enligt 4 kap. vallagen (1972:620) länder till efterrättelse. Bestämmelserna i 
4 kap. 6 §, 8 §tredje stycket, 9 och 18 §§samma lag om talan mot beslut över 
anmärkning mot röstlängd respektive talan mot beslut om rättelse av 
röstlängd i samband med besvär över val skall gälla även i fråga om besvär 
över folkomröstning. 

När omröstning äger rum, skall särskild röstlängd vara tillgänglig 
omröstningslokalen för det distrikt som avses i 4 kap. 20 § vallagen. 

6 § När folkomröstning skall förrättas, skall, i den mån centrala valmyndig
heten inte förordnar annat, för var och en som enligt gällande röstlängd är 
röstberättigad vid omröstningen upprättas röstkort med uppgifter om den 
röstberättigade. Röstkortet skall dessutom innehålla uppgifter om omröst
ningen till ledning för den röstberättigade. För folkomröstning m:h val till 
riksdagen som äger rum samtidigt upprättas gemensamt röstkort. I fråga om 
röstkort tillämpas i övrigt 7 kap. I § andra stycket samt 2 och 3 §~ vallagen 
( 1972:620). 
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Centrala valmyndigheten bör på himpligt sätt sprida kännedom bland 
allmiinheten om tid och sätt för röstning och om de bestiimmelser i övrigt som 
gäller för folkomröstningen. Myndigheten bör vidare inför folkomröstning i 
grundlagsfråga på lämpligt sätt sprida kännedom bland allmänheten om 
lydelsen av det förslag som omröstningen avser. 

7 § Vid folkomröstningen får användas endast röstsecllar som tillhandah{tlls 
av centrala valmyndighcten. 

För varje förslag som är foremål for omröstning framställs röstsedlar 
försedda med tryckt meningsy!lring. Dessutom skall finnas blanka röstsed

lar. Röstsedlar för en och samma omröstning skall vara lika till storlek_ forg 
och material. 

8 § Statsverket svarar för kostn<!derna för framstiillning av det antal röst
sedlar som behövs. 

I lokal där omröstning äger rum skall de röstande ha tillgång till 
I. röstsedlar för varje förslag som är föremål för folkomröstning och 
2. blanka röstsedlar. 
I fråga om röstkuvert tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 8 och 9 ~~ vallagen 

(1972:620) om valkuvert. 

9 § Ingen får rösta för mer än ett förslag i en omröstning. Den som inte önskar 
rösta för något av förslagen får avmmna blank röstsedel. 

10 § Röstning sker på dagen IOr folkomröstningen i omröstningslokalen för 
del omröstningsdistrikt diir den röstande iir upptagen i röstliingd. Röstberiit
tigacl. som på grund av vistelse utom riket eller på annan ort inom riket eller 
av annat skiil finner sig vara flirhirodrad att rösta på ticl och plats som nu sagts., 
får rösta på postanstalt inom riket, hos svensk utlandsmyndighet eller pL 
svenskt fartyg i utrikes fart. 

Om flera omröstningar iiger rum samtidigt, skall den som röstar på 
postanstalt, hos utlandsmyndighct eller på fartyg vid ett och samma tillfolle 

utöva sin rösträtt i samtliga omröstningar som han vill deltaga i. Om 
omröstning iiger rum i samband med val till riksdagen, skall röstande som nu 
har angivits. som önskar delta både i omröstningen och i valet, avge sin röst i 
folkomröstningen samtidigt som han röstar i valet. 

I fråga om röstningen och om 6en vidare behandlingen av röster som har 
avgivits på pos\anstal\, hos u\land~;myndighet eller pa fartyg tilliimpas i övrig\ 
8-12 kap. vall agen (] 972:620). 

I lokal där röstning äger rum sk<.11 finnas tillg~ingliga en exemplar av denna 

lag, av siirskild lag för den ifrågavarande folkomröstningen, om sådan har 
beslutats, och av vallagen. Såvi\t giiller folkomröstning i grundlagsfraga skall 
därjämte finnas tillgiinglig texter. till det IOrslag som avses med omröst
ningen. 
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11 § Rösterna riiknas prcliminiirt i omriistningslokal och hos valniimnd. 

Olirvid tilliimpas bcstiimmelserna i 13 kap. vallagen (J 972:620). liar omröst

ning flirriittats samtidigt med val till riksdagen, sker den preliminiira 

ri.istriikningen gemensamt för omröstningen och valet såviu giiller ätgiirder 

som avses i 13 kap. 3-5 ** niimnda lag. 

Vid riikningen ordnas röstsedlarna i grupper efter meningsyllring. Ulanka 

riistsedlar bildar en grupp. Antalet riistsedlar inom varje grupp riiknas och 

antalet antecknas i protokollet. Röstsedlarna liiggs diirefter gruppvis in i 

siirskilda omslag. På omslagen antecknas vilken grupp röstsedlar omslaget 

innehåller och röstsedlarnas antal. 

Vid röstriikning hos valnämnd används en urna för varje omröstning och 

för varje område som bildar en valkrets vid val av kommunfullmiiktige. 

12 § Rösterna riiknas slutligt av Hinsstyrclsen. Rösterna skall diirvid redo

visas siirskilt för varje område som bildar en valkrets vid val av kommun

fullmäktige. Vid röstrlikningen tilHimpas 14 kap. I och 2 ** samt 3 * tredje 

stycket vallagen (] 972:620). 

13 § Röstsedel iir ogiltig om den 

I. ej iir sådan som för omröstningen har tillhandahållits av centrala 

valmyndigheten eller 

2. iir försedd med kännetecken som uppenbarligen har blivit anbragt på 

röstsedeln med avsikt. 

Finns i ett röstkuvert två eller tre likalydande röstsedlar, skall endast en 

röstsedel räknas. Finns i annat fall i ett röstkuvert mer än en röstsedel, är 

röstsedlarna ogiltiga. 

IJ § Sedan rösträkningen inom länsstyrelsen har verkställts, Jiiggs röstsed

Jarna in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. 

Omslagen förseglas. Röstsedlarna förvaras minst ett år efter det att samman

räkningsförrä1tningen har avslutats. 

Förrä1tningen avslutas genom att protokollet liises upp. Protokollet sänds 

genast till centrala valmyndighcten. 

15 § Centrala val myndigheten sammanräknar for hela riket de avgivna 

rösterna på grundval a\· protokollen från liinsstyrelserna och tillkiinnager 

folkomröstningens utgång genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar. 

Diirmed iir folkomröstningen avslutad. De handlingar som rör folkomröst

ningen Jiiggs i s~ikert förvar och bevaras minst etl år efkr det att omröstningen 

har avslutats. 

16 § Talan mot beslut. varigenom centrala valmyndigheten har fi1ststiillt 

utgången av folkomröstning, förs hos valprövningsnUmnden genom besviir. 

Besvären prövas av valprövningsnämnden i den sammansiillning denna 
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hade vid tiden !lir u111röstningen. I fr{1ga om sådan talan till~impas i övrigt 

hest:immelserna i 15 kap. 4 ~andra och tredje styckena vallagen ( 1972:620) 

om hesdr som avser riksdagen ,.amt 5, 6 och 9 ~~ samma kapilel. 

Talan tfo föras av den som enligt röstl:ingd var rös1her:i11igad vid 

folkomröstningen samt av den som enligt heslut av liinss1yrelsen över 

anmiirkning mot röstWngden var utesluten från röstriitt. 

17 § Har i den verksamhet för förberedande och genomförande av folkom

röstning. får vilken myndighet svarar, förekommit avvikelse från föreskriven 

ordning eller har vid folkomröstningen förekommit sådant otillbörligt 

förfarande som avses i 17 kap. 8 ~ brottsbalken. skall valprövningsnämnden, 

om det med fog kan antas att vad som har förekommit har inverkat på 

utgången av omröstningen. vid prövning av besvär över omröstningen 

upphäva denna i den omfattning som behövs och förordna om ny omröstning 

beträffande ett eller flera områden som bildar valkrets vid val av kommun

fullmäktige eller. om rättelse kan :\stadkommas genom förnyad rösträkning, 

uppdra åt centrala val myndigheten att vidta sådan rättelse. Förordnande om 

ny omröstning får dock. såvitt gäller rådgivande folkomröstning, meddelas 

endast om vad som förekommit kan ha lett till att resultatet av folkomröst

ningen har blivit missvisande med hänsyn till omröstningens ändamål. 

Om enligt bestämmelse i lag talan mot visst beslut inte får föras eller skall 

föras i särskild ordning. får omständighet som avses med beslutet inte 

åberopas vid besvär som avses i denna paragraf. 

Att bestämmelserna i 4 kap. 6 ~, 8 ~ tredje stycket och 18 ~ första stycket 

vallagen ( 1972:620) om talan i samband med besvär över val mot länsstyrelses 

beslut över anmärkning mot röstliingd eller om rättelse av allmän röstlängd 

skall tillämpas i fråga om besvär över folkomröstning följer av 5 * andra 

stycket. 

18 § Inför rådgivande folkomröstning anges i särskild lag den fråga som skall 

ställas till folket samt tidpunkten för omröstningen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid rcgeringssammanträde 
1979-03-22 

Nänarandc: statsministern Ullsten. ordförande. och statsråden Sven 
Romanus. Mundebo. Wikström. Wirten, Rodhe. Wahlberg, Hansson, 
Enlund, Lindahl. Winther. De Geer. Cars, Gabriel Rumanus 

Fiircdragandc: sta tsriiclet Sven Roman us 

Proposition om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m. m. 

Inledning 

Riksdagen beslöt iir 1976 ett flertal Lindringar i regeringsformen (RF. 
omtryckt 1976:871 ). De nya reglerna avsåg frlimst skyddet för de medbor
gerliga fri- och rättigheterna. De trädde i kraft den 1 januari 1977 (prop. 1975/ 

76:209. KU 1975/76:56. rskr 1975/76:414, KU 1976/77:1. rskr 1976177:2). 
Vid behandlingen av lagiindringarna uttalade riksdagen att arbetet på att 

förstärka och fördjupa skyddet för de medborgerliga fri- och rättigheterna inte 
borde ses som avslutat utan fortsättas med bl. a. en ny utredningsomgång 
med följande remissbehandling (K U 1975176:56 s. I 3). Utredningsarbetet 
borde bedrivas på två parallella vägar. Den ena skulle leda fram till ett f(_irslag 
till en särskild yttrandcfrihetsgrundlag som skulle reglera opinionsfriheterna. 
Den andra skulle avse tre huvudfrågor: frågan om att förstärka skyddet för 

övriga riittigheter genom ett särskilt förfarande för rättighetshegr~nsande 
lagstiftning, frågan om den s. k. lagprövningsrätten s<imt frågan om lagrådets 
ställning och uppgifter. Med anledning av dess<i uttalanden tillkallades 
samtidigt en parlamentariskt sammansatt kommitte och en slirskild utredare 
i början av år 1977. Kommitten, som fick i uppdrag att överväga frågorna om 
ett slirskilt förfarande, l<igprövningsrlitten och lagrådet. fick i november 1977 i 
uppgift att också överväga frågan om införande av beslutande folkomröstning 
i grund lagsfrågor. Den särskilde utredaren 1 (iagrådsutredningen) tick i 
uppdrag att utreda vissa frågor angående lagrådet. lian avliimnade på 
sommaren 1977 sitt bet~inkancle <Os Ju 1977: I 0) Lagrådets stiillning och 
uppgifter. Detta betiinkande överlämnades till den parlamentariska kommit-

1 Justitierådet Bengt l!ult. 
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ten. Ocnna, som antagit namne\ Rrittighetsskydclsutredningen2, avgav pi\ 

vi\ren 1978 betänkandet (SOU 1978:34) Förstrirkt skydd for fri- och rrittighe

ter. Detta betänkande bör fogas till regeringsprotokollet i detta rirende som 

bilaga r. 
Rättighetsskyddsutredningens bet~inkandc har remissbchandlats. En 

förteckning över remissinstanscrna och en sammanstiillning av deras 

yttranden bör fogas till regeringsnrotokollet i detta ärende som hilaga ::. 

Jag avser nu all ta upp de frågar som behandlas i rät1ighetsskyddsu1red

ningens betänkande. I anslutning därtill har jag ocksi\ funnit skäl att ta upp 

frågan om alt införa en siirskild lag om förfarandet vid folkomröstning i hela 

riket. 

2 Allmän motivering 

2.1 Grundläg~ande synpunkter 

Tryckfriheten och riitten att ta del av allmänna handlingar har sedan lång 

tid tillbaka skyddats av detaljerade regler i grundlag. Niir det gäller övriga fri

och rättigheter har diiremot grundlagsskyddet ända fram till den I januari 

1975, då den nya RF triidde i tilliimpning, utgjorts av en enda grundlagsregel. 

den berömda 16 ~ i 1809 års RF och dess tidigare motsvarigheter i äldre 

lagverk. Frågan om en förstärkning av grundlagsskyddet för de medborger

liga fri- och riit1ighe1erna har emeiii;:rtid varit föremål för upprniirksamhet 

under en stor del av 1900-talet. Arbetet på en sådan förstärkning har givit 

resultat i 1974 års RF. Viktiga frågor som rör riittighetsskyddet har emellertid 

ännu inte fått sin lösning. 
Det var utvecklingen i Europa under 1930-talet som aktualiserade frågan 

om rättighetsskyddet. För nu mer än 40 är sedan tillsattes den s. k. 

tingstenska utredningen med uppgift alt överväga frågan om införande i 1809 

års RF av ett starkare skydd förde medborgerliga fri- och rätligheterna än vad 

grundlagen då gav. Kommitten avgav år 194 l ett betänkande med förslag till 

ändrad lydelse av 16 *i 1809 års RF(SOU 1941 :20). Förslaget ledde emellertid 

inte till lagstiftning. 

Frågan om ett förstärkt grunC.lagsskydd för de medborgerliga fri- och 

rättigheterna togs sedan upp av den är 1954 tillsatta författningsutredningen. 

Denna kommitte hade ett mera vidsträckt uppdrag än den tingstenska 

utredningen och skulle företa en mera omfattande modernisering av vår 

författning. Kornmitten lade år 1963 fram förslag till en helt ny regeringsform 

<SOU 1963: 16 och 17). Förslaget innehöll ett särskilt kapitel om grundläg

gande fri- och rättigheter. Inte heller detta förslag ledde till lagstiftning. 

2 Ledamöter Gunnar Hcckschcr. ordförande, Sven Andersson. Anders Bjön:k, Rcrtil 
Fiskcsjö, Brilla llammarbackcn. Kenneth Kvist. Bo Kön berg och Carl Lidbom. 
3 I SOU 1978:34 ingår Ds Ju 1977: IOsom bilaga. Denna har emellertid uteslutits i bilaga 
I. 
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Arbetet pä att utforma en ny förfimning fortsattes a\' grundlagbcredningen 
som tillkallades år I 906. Ocksä i denna kommitks upilllrag ingick att 
iivcrviiga en grundlagsreglering a\' de medborgerliga fri- och riittigheterna. 
Grundlagberedningen lade ilr 1972 fram sitt slutbetiinkandc med förslag till 
bl. a. en ny regeringsform (SOU 1972:15). rörslaget lades till grund för 
besluten om 1974 ;'trs RF (prop. 1973:90, K U 1973:26, rskr I 973:265. K U 

1974:8. rskr 1974:9). I den nya RF ingår ett siirsl-..ilt kapitel nm de 
grundläggande fri- och riittigheterna. Ril-..sdagen uttalade sig emellertid 
samtidigt för att en ny siirskild utredning borde tillsiittas med uppgift att i hela 

dess vidd rå nytt tiverviiga frågan om regleringen i grundlag av enskildas fri

och riittigheter (Kli 1973:26 s. 51). 
Med anledning av riksdagens beslut tillsattes 1973 fas fri- och rättighets

utredning, som år 1975 avgav betiinkandet (SOU 1975:75) Medborgerliga fri
och riittigheter. Regeringsformen. De iindringar i regeringsformen som 
genomf1.)rdes år 1976 byggde på förslag i detta betiinkande. 

Nuvarande grundlagsbestämmelser. som alltså i huvudsak tillkom år 1976, 
innebär att vissa fri- och rättigheter bereds ett absolut grundlagsskydd - de 
kan inte begriinsas annat iin efter grundlagsändring. Övriga fri- och riittig

heter skyddas dels genom att RF fastslår deras existens. dels genom att de inte 
far begränsas annat iin genom lagstiftning. dvs. efter beslut av riksdagen. och 

dels genom att det i grundlagen anges i vilken utstriickning begriinsningar får 
göras. Det nu berörda riittighetsskyddet förstiirks genom den kontroll av att 
rättighetsreglerna efterlevs som ligger i den lagprövningsrätt som f. n. 
fOreligger enligt rättspraxis. Det svenska lagprövningsinstitutet innebiir att en 
domstol eller annan riittstilliimpande myndighet skall sätta en lag åt sidan om 
lagen står i uppenbar strid med en bestämmelse i grundlag. Som ett annat 
moment i rättighetsskyddet kan betraktas lagrädets granskning av lagförslag. 
Lagrådets granskning är f. n. fakultativ. dvs. det har överlåtits åt regeringen 
eller riksdagens utskott att bestämma när lagrådets yttrande skall inhämtas. 
Före år 1971 var lagrådsgranskningen diiremot obligatorisk i fråga om vissa 
lagar. Av betydelse för rlittighetsskyddets styrka är givetvis också vilka regler 
som giiller i fräga om iindring av grundlag. Nuvarande regler om grundlags
stiftningsförfarandet kräver tvä likalydande beslut om grundlagsiindring, det 
ena före och det andra efter ett val till riksdagen. 

1976 års ändringar innebar att det nuvarande riittighctsskyddet utvidgades 
och förstlirktes. Men inte heller denna gång löstes frågan 0111 rättighets

skyddct slutgiltigt. Riksdagen uttalade sålunda att i en ny utredningsomgång 
med följande rcmissbehandling borde övcrviigas frågan om att ytterligare 
förstärka skyddet för de rlittighcter som inte kunde skyddas pä samma sätt 
som tryckfriheten, t. ex. genom ett siirskilt förfarande för riittighetsbegrän
sande lagstiftning. Frågan om en sådan förstiirkning av rättighetsskyddet 
kopplades samman med två andra frågor som kvarstod olösta. nämligen 
frågorna om lagprövningsrätten och om lagrudsgranskningcn. Betriiffandc 
lagprövningsriitten gällde diskussionen vilket innehåll den skulle ha och 
huruvida den skulle regleras i grundlagen. Frägan om lagrådsgranskningen 
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rörde lagr[1dets stiillning m:h uppgifter. \'riimst huruvida cn obligatorisk 

granskning i lagr[1det av vissa lagar skullc inf(iras. (kks~·1 de tvt1 nu hcriirda 

friigorna borde enligt riksdagen omfattas av utredningsarhetet. 
Snm jag rcdan har niimnt föranledde dessa uttalanden tillsättamkt av 

riittighctsskyddsutredningen rn:h lagnhlsutredningen. 

Parallellt med riittighetsskyddsutredningen har en annan kon1mitte arbe

tat, niimligen den pt1 sommaren 1977 tillsatta yttrandefrihetsutredningen <Ju 

1977:10). Denna kommitte har i uppdrag att överviiga miijlighetcrna att i en 

yttrandcfrihetsgrundlag, efter mönster av tryckfrihetsförordningen tTF. 
omtryckt J LJ76:955), giira en omfottande reglering av yttrandefriheten i tryckt 

skrift. radio. TV, film och andra medier samt av opinionsfriheterna i övrigt. 

Kommittens arbete kan viintas pågå ännu ett par ar. 

Riittighetsskyddsutredningen haralltså haft \'yra huvudfrågor att övervii)..:a: 

frågan om införande av ett sänkilt förfarande vid riittighetsbegriinsande 

lagstiftning. frågan om lagprövni11gsriitten. frågan om lagrådets stiillning och 

uppgitier samt frugan om folkomröstning i grundlagsstiftningsfr[1gor. Alla 

dessa fyra rrr1gur har varit föremtil för uppmiirksamhet under arbetet pä den 

nya Rr utan att man har kunnat nå fram till samlande lösningar. Inom 

riittighetsskydclsutredningen har emellertid sex av de sju ledamöterna enats 
Llll1 de förslag som kommitten har lagt fram - en majoritet som represcnterar 

de \'yra största riksdagspartierna. 
Riittighetsskyddsutredningens förslag innebiir i korthet följande. Ett 

siirskilt lagstiflningsförf"arande skall införas i fråga om riittighetsbegriinsande 

lagstiftning. Pii yrkande skall ett förslag till sådan lagstiftning vila viss tid. om 
inte riksdagen med en kvaliticerad majoritet antar förslaget till lag omedel
bart. Lagprövningsriitten skall komma till uttryck i en sUrskild grundlagsbe

sliimmelse. Lagrådsgranskning bör ske innan vissa Jagar beslutas av riksda
gen. Lagradsgranskningens inriktning skall anges i Rr. Grundlagsstiftnings

frirfarandet skall ändras på två sätt. Dels införs en regel om tidsfrist som anger 

när förslag senast får viickas. Dels kan en minoritet i riksdagen få till stånd 
folkomröstning om ett förslag till grundlagsUndring. Vidare skall skyddet för 

vissa siirskilda riittigheter byggas ut. Bl. a. föreslås att ett förbud skall införas 

mot retroaktiv skattelagstiftning. 
Kommittens förslag har rått ett övervUgancle positivt mottagande under 

remissbehamllingen. 
Snm har framhållits både i 1976 års lagstiftningsärende (prop. 1975176:209 

s. 84) och i riittighetsskyddsutredningens betänkande (s. 49J torde det råda 

allmiin enighet om att a ena sidan medborgarnas aktiva demokratiska 

medvetande utgör det starkaste skyddet för de grundläggande fri- och 

riittigheterna men ä andra sidan ett betydande värde också ligger i att dessa 

fri- och riittigheter kommer till uttryck i grundlagen. Vidare iir man ense om 

att det inte kan komma i fråga att politisk makt liiggs hos sådana icke politiska 

organ som domstolar eller att en minoritet får triiffa politiska beslut ·i 

majoritetens stiille eller uppehålla avgöranden på obestiimd tid. Det iir från 
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dessa utgt111gspu11kter fr{1ga11 om en Uirstiirkning av det nuvarande riillig

hetsskyddet skall hedömas. 

Den svenska riittsordningen ger sedan liinge medhnrgarna en mycket 

omfattande frihet att ta del i den samhiillelip opininnshildningen. Denna 

frihet iir en niidviindig fiirutsiittning llir ((llkstyrclscn i dn land. Ocks[1 den 

enskildes personliga frihet och kroppsliga integritet tnnjuter det starka skydd 

snm iir e\l oundgiingligt inslag i ett demokratiskt samhiillssystem. Fn 

llirstiirkning av riittighctsskyddct kan diirfi.ir i fr{1ga om normala förhållanden 

te sig ohchiivlig. En sädan förstiirkning skulle emellertid vara av stor 

hetydclse om den demokratiska samhiillsnrdningen t. ex. i tider av krigsfara 

skulle utslittas för påfrestningar till följd av pätryckningar fr{111 friimmande 
makt eller hotas av antidemokratiska rörelser inom landet. Det iir (\;irför 

angclligct all skyddet för fri- och rlitt igheterna blir så starkt som möjligt. .:\ven 

om nuvarande hestiimmclser i RF ger ett inte ovlisentligt skydd, anser jag att 

skyddet kan och hör förstiirkas ytterligare. Min uppfattning delas av 

riittighetsskyddsutredningen och det stora llertalet remissinstanser. 

Vad först giiller frågan om ett siirskilt lagstiftningsförfarande bör inforas i 

fräga om riittighetshegriinsande lagstiftning Hr, som kommitten framhåller. 

siirskild omsorg nödviindig vid inskriinkningar i sådana fri- och riittigheter 

som redan har givits uttryckligt erkiinnandc i grundlag. Det bör inte vara liitt 

eller enkelt att lagstifta i sådana limnen diir riickvidden av medborgerliga fri

Ol:h riittigheter kan ifrt1gas:i11as. A andra sidan måste det. som kommillen 

utvecklar niirmarc, tillses att hegrlinsningen av handlingsfriheten inte rår 

s{1dana former eller sker i sådan utstriickning att andra för fölkstyrclsen 

grundliiggande principer siitts åsido. Bl. a. iir det av högsta vikt att ingen 

verklig politisk makt l<ommer all ligga hos de riittstilliimpande organen. 

Riittighctsskyddsutredningens uppgift kan s:igas ha varit att linna en 
lösning som tillgodoser de delvis motstridiga krav som säluncla mästc stiillas 

p<'1 en förstiirkning av skyddet för redan grundlagsfästa fri- och riittighcter. 
Enligt min mening har kommitten lyckats vlil med denna uppgift. Jag anser 

s{!ledes att ett slirskilt förfarande för riittighetsbegriinsande lagstiftning i 

enlighet med kommittens riktlinjer bör införas. 

1\ ven om införamlcl av ett säclant forfarande innebiir en viisentlig 

forstiirkning av rjttighctsskyddct iir det enligt min mening angcl:igct att 

skyddet förstiirks också i andra hänseenden. 

För att riittighctsskyddct skall få erforderlig styrka kriivs att reglerna 

förbinds med riittsligt verkande garantier som iir oberoende a\' de politiska 

organen. En sådan kontroll av att reglerna efterlevs utövas f. n. inom ramen 

för lagprövningsriittcn. Av betydelse för riittighetsskyddet iir inte hara den 

kontroll i efterhand som kan ske i form av lagprövning utan ocksC1 lagradcts 

medverkan i lagstiftningsarhctet s~vitt giiller granskning av lagförslag. Det Lir 

diirför enligt min mening viirdcfullt om ol.'.ksä lagprövningsriil ten kommer till 

uttryck i grundlagen ocll att lagrådsgranskningen regleras mera utförligt iin 

r. n. 
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V;il i linje med llirslaget om det särskilda förfarandet ligger riillighets

skyddsutredningens l\irslag till ;indrade regler for grundlagss1iflningsf<irfa

rande1. I s\ort se\\ samma sk;il \alar l\ir b{1da förslagen. Aven kommi\\cns 
förslag i övrigt synes viil ;ignal att liiggas lill grund for lagstiftning. 

Jag anser sflledes sammanfauningsvis alt rii11ighe1sskyddsutredningens 

förslag i allt viisentligl bör genomföras. De viktigaste av de frågor som 
kommittens uppdrag har nmfolt~t\ och som hiltills under rcförmarhetel p{1 

grundlagsomr{idc\ har kvarstå\! olösta kan all!S~l nu rn sin lösning. En viklig 
etapp i det konstitutionella reformarbetet kan hiirigenom slutföras. 

Under remisshehandlingen av riiltighetsskyddsutredningens betänkande 

har framförts vissa önskemål om förstiirkningar av riillighetsskyddct på 

ytLcrligare några punkter. Fnligt min mening saknas emellertid underlag för 

att nu gå utöver de förslag som r:.ittighctsskyddsutredningen har lagt fram. 

Det synes liimpligt alt man nu avvaktar erfarenheterna av den utbyggnad av 

riillighetsskyddet som har skelt genom 1976 års reform samt av den 

förstärkning av riiltighetsskyddet som kommiltens förslag kan leda till. 

En genomförande av riillighetsskyddsutredningens förslag innebiir emel
lenid inte all reformarbetet på riinighetsskyddsområdet iir avslutat. Som har 

niimnts förut överviiger yllranclefrihctsutreclningen möjligheterna all i en ny 
yttrandefrihetsgruncllag ge ett omfaltande grundlagsskydd åt opinionsfrihe

terna. Niir denna kommit tes arbete är färdigt bör det finnas förutsiilt ningar all 

fullborda iinnu en etapp på det konstitutionella riittighetssl-;yddets 

område. 
Innan jag går niirmare in på d·~ olika delarna av riillighetsskycldsutred

ningens förslag vill jag fram Ml la all kommitten understrukit det stora viirde 
som måste anses ligga i all man vid slif!ande och iindring av grundlag 
ef!erstriivar största möjliga enighet. Enligt kommitten har denna uppfallning 
varit vligledande under utredning.sarbctct och kommitten anser sig kunna 
utgå från att uppfallningen kommer all göra sig g:illande inom riksdagspar
tierna vid den fortsatta behandlingen av de frågor som berörs i betänkan

det. 
Som jag framhöll redan i direktiven till utredningen anser iiven jag att det 

ligger ett stort vlirde i a\\ lagar om demokratins spelregler beslutas under 
största möjliga enighet. Det iir enligt min mening viktigt all de\la synsätt nu 

får priigla bedömningen av U!redningsförslagets olika delar. Även om också 

andra lösningar kan ha sina förtjänster bör sålunda i första hand utrednings

fiirslagets stånclpu ni-; ter överväga~;. 

2.2 Ett särskilt lagstiftningsförfarande för rättighetsbegränsande lagstift

ning 

Det nu giill;inde riillighetsskycldet regleras huvudsakligen i 2 kap. RF. Diir 

anges de grundliiggandc fri- och riittigheter som svenska medborgare lir 

tillförsiikraclc ge111e11101 det allmiinna. Kapitlet avslutas med en paragraf som i 
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stor utstriidningjii111stiiliL'r utl:inning hiir i landet med S\ensk medborgare i 

fri'tga 1rn1 riit t ighetsskydd. 

Vissa av de grundliiggamle fri- och riittigheterna iir absoluta i den 
meningen all de inte kan hegriinsas annat iin efter en Undring av grundlagen. 

Till denna grupp av rri- och riillighetcr hör religionsfriheten och cle s. k. 

negativa opinionsfriheterna samt förbuden mot i1siktsregistrering, diidsstralT, 

kroppsstralT och tortyr. I lit hör vidare riitten att återdnda till landet och 

skyddet for svenskt medborgarskap, riillen att rn frihetsberiivande prövat av 

domstol eller diirmed jiimstiilld niimnd samt fiirbudcn mot retroaktiv 

stratfö1g och tillf:.illiga domstolar. 

Andra fri- och riittigheter iir inte pä detta siitt absoluta utan nir bcgriinsas 

men i princip bara genom lag. Dessa fri- och riittighcter iir yllranclcfrihctcn, 

informationsfriheten, mötöfrihcten, demonstrationsfriheten, fiireni ngsfri

heten, skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp. kroppsvisitation och 

husrannsakan och liknande intrång. skyddet for förtrolig kommunikation. 

rörelsefriheten samt r:itten till offentlig domstolsförhandling. 
De nu angivna fri- Ol'h riittigheterna får hegriinsas bara i viss utsträckning. 

En begränsning får sålunda göras endast for att tillgodose ell ändamål som iir 

godtagbart i ell demokratiskt samhälle. Begriinsningen får aldrig gå utöver 

vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den 

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

åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. En begränsning får 

vidare inte göras enhan på grund av politisk. religiös, kulturell eller annan 

sådan åskådning. 
För vissa av dessa fri- och rättigheter gäller dessutom att de får hegriinsas 

endast för att tillgodose kvalificerade. till stor del särskilt angivna intres

sen. 
I 2 kap. RF finns härutöver två s~irskilda förhud mot diskriminering. 

nämligen förhud mot föreskrifter som missgynnar någon på grund av ras. 

hudfärg eller etniskt ursprung eller på grund av kön. Dessa förhud är 

tillämpliga också på rättighetsbegränsande lagstiftning. 

Slutligen finns i kapitlet om grundläggande fri- och riittigheter föreskrifter 

om rätten att vidta fackliga stridsåtgiirder. rätten till ersättning vid expro

priation eller annat sådant förfogande samt om författares. konstnärers och 

fotografers rätt till sina verk. 

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

vissa av fri- och rättigheterna. Beträffande andra fri- och rättigheter är sådan 

utlänning likställd med svensk medborgare i den mån annat inte följer av 

särskilda föreskrifter i \ag. 
Riittighetsskyddsutredningen är enig om att det är bäst om Rf:s rättig

hetsskydd utformas med hjälp av vad man kallar en materiell metod. Därmed 

avses bl. a. att man i grundlagen anger vilka rättighetsbegränsningar som 

riksdagen skall få besluta genom vanlig lag. Kommitten har emellertid 

kommit till att det är svårt att på detta siitt förstärka rättighetsskyddet, oavsett 

om det giiller opinionsfriheterna eller de "kroppsliga" fri- och rättigheterna, 

3 Riksdagen JCJ78!7'i. I sam/. Nr /l.J5 



Prop. t 978/79: t 95 34 

och all ett siirskilt f(jrfarande för beslut om lagar som bcgriinsar fri- och 

riillighcterna iir det enda ytterligare grundlagsskydd som r. n. kan ges. 

Komrnillen föreslår diirför all ell s{1dant fiirfarande inf"iirs. Förslaget innebiir 
följande. 

Förslag till lag angående fri- och riil!ighetsbegriinsning skall pä yrkande vila 

i riksdagen i rn in st tolv mä nader. innan det får an tas. Tiden riik nas fr<'1 n det a Il 
det beredande utskottets yllrande över förslaget anmiils i kammaren. 
Riksdagen skall dock kunna anta förslaget utan ett sädant uppskov. orn minst 

fem sjiittedelar av de röstande rorenar sig diirom. Riksdagen skall ocks<1 
kunna förkasta förslaget genast med vanlig majoritet. 

De fri- och rättigheter som omfallas av det föreslagna förfarandet är med 

vissa undantag de begriinsningshara fri- och riittigheter som anges i 2 kap. 

1-l I ~~ RF: yttrandefriheten, infnrmationsfriheten, miitesfriheten. demon

strationsfrihcten. föreningsfriheten. skyddet mot påtvingat kroppsligt 

ingrepp m. m .. rörelsefriheten och kravet att domstolsförhandling skall vara 

offentlig. Undantag från det siirskilda förfarandets tillämpningsområde görs 

för föreskrifter om tystnadsplikt för offentliga funktioniirer, om husrann

sakan och liknande intrång och om frihetsstraff. allt under förutsättning att 
föreskrifterna inte innebär begränsning av någon annan rättighet. Likaså 

undantas lag. som förliinger tidsbegriinsad lags giltighetstid i högst två år. Inte 

heller skall det särskilda förfarandet användas vid krig eller omedelbar 

krigsfara. Däremot skall det giilla sådana siirskilda föreskrifter i lag som 

innebiir att utliinning här i landet siirbehandlas i fråga om de fri- och 

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

skall framstiillas av minst tio riksdagsledamöter. Frågan huruvida ell 
lagförslag angår en sådan begränsning av fri- och rälligheterna all förfarandet 
iir tilHimpligt avgörs för riksdagem; vidkommande av konstitutionsutskottet. 
Utskottet tar inte förklara alt ett lagförslag inte angår begriinsning av någon 

riittighct utan all lagrådet dessförinnan har yttrat sig i frågan. 
I princip skall enligt kommittens l\irslag det siirskilda förfarandet omfatta 

all lagstiftning som angår riittighetsbegriinsning. oavsett om lagstiftningen 

gär i skärpande eller mildrande rik I ning eller är neutral från riittighetsskydds

synpunkt. Kornmittens tanke är dock all förfarandet i praktiken skall 

aktualiseras främst i skärpningsfallen. 

Rättighetsskyddsutredningens uppfallning all rättighetsskyddet bör 

kompletteras med bestämmelser om ett särskilt lagstiftningsförfarandc för 

rättighetsbegränsande lagstiftning har 18.tt en bred anslutning under remiss

behandlingen. Av remissinstansema är det bara Svea hovriill och JO som 

avstyrker införandet av ett särskilt lagstiftningsförfarandc. De flesta remiss
instanserna anser att rällighetsskyddsutredningen har lyckats utforma det 

särskilda lagstiftningsförfarandet på ell sådant siitt all någon politisk 
maktförskjutning inte äger rum. vare sig till en riksdagsminoritet eller till de 

rällstillämpande myndigheterna. Den allmänna meningen är vidare att de 
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praktiska problem som kan vara förknippade. med ett siirskilt förfarande inte 

hlir siirskilt kännbara. Atskilliga remissinstanser framhåller ~mellertid de 

tilliimpningssvårigheter som kan uppstå. 

Som jag har framhållit i det inledande avsnittet anser jag att ett siirskilt 

förfarande för rättighctsbcgriinsandc lagstiftning i enlighet med kommittens 

riktlinjer bör införas. Jag vill i sammanhanget niimna att jag delar kommit

tens uppfattning att en materiell metod för förstiirkning av riittighctsskyddet 

har stora fördelar men att det f. n. inte går att komma hingre på den dgen. 

Hiir torde resultatet av yttranclefrihetsutreclningens arbete fä avvaktas. 

Enligt min mening innebiir det föreslagna förfarandet en väsentlig 
förstärkning av rättighetsskyddet. Genom uppskovsförfarandet tar man goda 

möjligheter att noga överviiga föreslagna riittighetsbegriinsningar och det blir 

tillliille till en allmiin debatt i frågorna. Ett sådant förfarande kan diirför verka 

som ett skydd mot tillfälliga opinioner inom landet och mot påtryckningar 

utifrån. Eftersom en minoritet inom riksdagen bara kan rn. till stånd ett 

uppskov men inte hindra att ett förslag genomförs niir den föreskrivna 

tidsfristen har gått ut, kommer det inte att ske någon icke godtagbar politisk 

maktförskjutning från majoriteten till en minoritet. Genom att förfarandet 

blir tillämpligt bara på yrkande och genom att lagrådet medverkar i 

förfarandet är det viil sörjt för att de problem som lagprövningsrätten skulle 

kunna ge upphov till blir begriinsade. Någon risk för att politisk makt skall 
överföras till de rättstilHimpande myndigheterna finns diirfiir inte. De 

undantag från det siirskilda förfarandets tillämpningsområde som kommitten 
förordar minskar uppenbarligen de praktiska problem som skulle kunna följa, 

om förfarandet vore tillämpligt på all riittighetsbegriinsande lagstiftning. I 
samma riktning verkar också bestämmelserna om att förfarandet skall 

anviindas bara efter yrkande och att en kvalificerad majoritet skall kunna 
röstu igenom ett lagförslag genast, även om uppskovsyrkande har fram
stiillts. 

Det finns enligt min mening ingen anledning att tro att den föreslagna 
ordningen kommer att erbjuda siirskilt kännbara praktiska svårigheter vid 
till~impningen. En invändning mot förslaget går ut på att det skulle vara svårt 
att avgöra om ett lagförslag angår någon rättighetsbegränsning eller inte. Med 
anledning av denna inviindning vill jag utöver vad jag hittills har anfört 
framhålla att förfarandet i allt väsentligt bygger på de nuvarande reglerna om 

rättighetsskyddet, t. ex. dem som avser fri- och riittigheternas innehåll. 
Huvuddelen av de gränsdragningsfrågor som kan uppkomma vid tillämp

ningen av reglerna om det särskilda förfarandet är därför inte nya utan 

uppkommer redan i dag när det gäller att avgränsa det område inom vilket 

.::ndast riksdagen får besluta föreskrifter. Dessa gränsdragningsfrågor har inte 
visat sig medföra några större problem i praktiken. Att förfarandet skall 
kunna tillämpas inte bara på förslag som innebär riittighetsbegränsning utan 
l)Ckså på förslag som går i andra riktningen eller är neutrala ur riittighetssyn
vinkel iir också ägnat att minska tilliimpningsproblemen. 
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Sammanfallningsvis anser jag all riittighetsskyddsutredningens förslag till 
ett siirskilt lagstiftningsförfarand1~ innebär en viisentlig förstiirkning av 
riittighetsskyddet. På grund av den utformning förfarandet har givits torde 
nägra mer kiinnbara praktiska problem inte vara att riikna med vid 
tilWmpningcn. Jag förordar diirfor att utredningsförslaget genomförs i allt 
viisentligt. Jag kommer i det följande att ta upp några siirskilda frågor 
angående.: förfarandet som har tilldragit sig uppmiirksamhct under remissbe
handlingcn. 

Utredningsförslaget innebiir att det siirskilda förfarandet skall tilliimpas på 

materiellt riittighetsbegriinsandc föreskrifter i en lag men inte på lagens regler 
om beslutande organ och förfarandet vid tilliimpningcn av de riittighetsbe
griinsandc föreskrifterna. Denna ordning har kritiserats i en del yttranden. 
Naturligtvis kan också regler om organisation och förfarande ha stor 
betydelse som rättssäkerhetsgarantier vid sidan av de materiella föreskrir
terna. Man kan emellertid inte bortse från det förhållandet att RF redan i dag i 
stor utsträckning bygger på samma synsiitt som riittighetsskycldsutrecl
ningens förslag när det gäller att göra skillnad mellan fi.in.:skrirter av materiell 
natur, å ena sidan, och procedurregler och liknande bestiimmelser, å andra 

sidan. Det är i huvudsak de förra som omfattas av RF:s lagkrav, medan de 
senare i stor utsträckning faller inom det område diir regeringen uirekt med 
stöd av RF kan besluta föreskrifter. Det bi.ir givetvis inte komma i fråga att 
låta det särskilda förfarandet for riittighetsbegriinsande lagstiftning bli 

tillämpligt på föreskrifter som i princip regeringen kan besluta. Ett ytterligare 
skäl för att här frilja rättighetsskycldsutredningen iir att man annars skulle få 
gränsdragningsproblem av ett slag som inte föreligger i dag. 

Rättighetsskyddsutredningens förslag all det siirskilda förfarandet i princip 
skall vara tillämpligt på lagstiftning som angår begriinsning av någon av de fri

och rättigheter som anges i 2 kap. 1-11 ** RF och på sådana s~irskilda 

föreskrifter i lag som avses i 2 kap. 20 S andra stycket har i allt väsentligt 
godtagits av remissinstanserna. Inte heller jag ser skäl att hiir frångå 
utred ningsforslaget. 

Som jag redan har nämnt innebiir förslaget att inte bara lagförslag som går i 

skärpande riktning utan också andra lagförslag som angår en rättighet skall 

omfattas av det särskilda förfarandet. Denna lösning har godtagits av det 

stora nertalet av remissinstanserna. Enligt min mening är det en klar fördel 
att man på detta sätt kan minska svårigheterna att dra griinser kring det 
särskilda förfarandets tilliimpningsområde. Den nackdel som ligger i att 
förfarandet någon gång kan komma att tilliimpas i ett fall diir det strängt taget 

inte ter sig befogat får accepteras. 
I samband med 1976 års ändringar i RF fördes en diskussion om vad 

rättighetsskyddsutredningen kallar bihangsproblemet. Vad diskussionen 
gällde var det fallet all en rällighetsbegränsning måste företas vid en reform 
som i övrigt inte har något att göra med rättighetsskyddet. Det kan gälla t. ex. 
en soi.:ial eller ekonomisk reform som kräver en tystnadsplikt for de offentliga 
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funktion;irer som skall administrera relörmen eller en ansvarsbcsrämmelse 
med frihctsstrafl som sanktion for den som bryter mot de nya reglerna. Skulle 
en flireskrift om tystnadsplikt eller frihctsstrafT varn underkastad det 
särskilda lagstiftningsförfarandet. skulle detta kunna påverka genomförandet 
a\' hela reformen. 

För att få underlag för sina överväganden om bl. a. bihangsproblemet har 
riittighetsskyddsutrcdningen undersökt hur ofta riittighetsbcgriinsande 
lagstiftning har llirekommit under perioden år 1971 - riksmötet I 976/77. 

Undersökningen visar enligt kommitten att flertalet riittighetsbegriinsningar 
rörde bara en eller ett par paragrafer i en mer omfattande författning. De i 

siirklass vanligaste begriinsningarna utgjordes av föreskrifter om frihetsstraff. 
om husrannsakan eller liknande intrång samt om tystnadsplikt. Till övervä
gande del var det fråga om fall diir riittighetsbegränsningen framstår som ett 
"bihang" till en reform som inte i övrigt berör riittighetsskyddet. 

Det är mot denna bakgrund som rättighetsskyddsutredningen föreslår att 
foreskrifter av nu berört slag i princip skall undantas från tilliimpningsom
rådet för det siirskilda förfarandet. 

Undantaget i fråga om föreskrifter om tystnadsplikt för offentliga funktio

niirer iir begriinsat till uppgifter som får hållas hemliga med stöd av 2 kap. 2 * 
TF. I regel godtar remissinstanserna förslaget i denna del. I några yttranden är 
man dock kritisk till denna koppling till TF. En remissinstans anser att något 
undantag betriiffande föreskrifter om tystnadsplikt över huvud taget inte bör 

göras. 
För egen del förordar jag att förslaget i denna del godtas. Det är uppenbart 

att det föreslagna undantaget är ägnat att minska de oliigenheter som är 
förknippade med det s. k. hihangsproblemet. För utredningsförs!aget talar 
också den omständigheten att det i fråga om tystnadsplikterna för offentliga 
funktioniirer enligt ett till lagradct nyligen remitterat förslag till sekretesslag 
skall införas en ordning som i praktiken kommer att innebära ett materiellt 
rättighetsskydd. I lagförslaget ges gemensamma regler för handlingssekretess 
och tystnadsplikt och avsikten är att reglerna i 2 kap. TF som anger vilka 
begr:insningar som får göras i handlingsoffentligheten skall vara styrande för 
både handlingssekretesscn och tystnadsplikten. 

Något biirande skäl att inte godta den i riittighetsskyddsutredningens 
förslag gjorda kopplingen till 2 kap. Tf föreligger inte. Uppenbarligen ger 
denna koppling en viss skyddseffekt. Även i den delen bör förslaget alltså 
godtas. 

Även i fråga om förslaget från rättighetsskyddsutredningen att göra 
undantag från det särskilda lagstiftningsförfarandet i fråga om f<.ireskrifter om 
husrannsakan eller liknande intrång har invändningar gjorts i några yttran
den. För min del vill jag - liksom högsta domstolen - instämma i 
rättighetsskydclsutredningens bedömning att det inte går att göra någon 
skillnad i skyddshänseende mellan å ena sidan t. ex. bostäder, möteslokaler, 
ticlningsrcdaktioner och advokatkontor samt å andra sidan andra lokaler. 
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Frägan ~irom man i dess helhet sk~:ll undanta skyddet mot husrannsakan och 

liknande intrång från det siirskilda lagstiftningsförfarandet. För min del iir jag 

också hiir av samma uppfattning som riittighetsskyddsutreclningen. 

niimligen att sk~ilen for att helt undanta detta område frän det siirskilda 

förfarandet viiger över skiilcn emot en såclan ordning. Vid mitt stiillningsta

gande i denna fråga har jag föst vikt bl. a. vid det förhållandet att det p{1gar en 

översyn av tvi'ingsmedelsregleringen vid förundersökning i brottmål m. m. 

IDir. 1978:57) och en utredning om siikerhetsåtgiirder m. m. i skatteprocessen 

(Fi 1973:01) och att ett av syftena med dessa utredningar iir att åstadkomma 

förstärkningar i rättsskyddet vid husrannsakan och liknande inträng. 

Också när det giiller undantaget for frihetsstraff har inviindningar framförts 

i ett par yttranden. Enligt min mening innefattar utredningsforslaget pt1 
denna punkt en rimlig avvägning mellan för- och nackdelar. Det särskilda 

förfarandet skulle få ett mycket vidstriickt tillämpningsområde utan ett 

sådant undantag. Det bör framhållas att undantaget iir begriinsat till 

frihetsstraff som inte innebär någon annan fri- och rättighetsbegränsning iin 

elen som ligger i själva frihetsstraffet. 
Riittighetsskyddsutredningens två andra undantag frän det siirskilda 

förfarandets tillärnpningsornråcle-· förliingning i högst två år av tidsbegränsad 

lags giltighetstid och rättighetsbegränsningar i fall diir krig eller omedelbar 

krigs fara råder - bör också godtas. 
Som framgår av vad jag redan har anfört anser jag att det siirskilda 

förfarandet bör tilliimpas bara på yrkande. Denna ordning innebiir att de 

problem som lagprövningsrätten annars skulle kunna ge upphov till blir små 
och att övriga tänkbara praktiska svårigheter minskar. När det gäller frågan 
om hur stor anslutning ett yrkande om tillämpning av det siirskilda 
förfarandet skall ha for att få effekt anser jag att kommittens förslag innebär 

en rimlig lösning. 
Det särskilda förfarandet bör utformas som ett uppskovsförfarancle. Som 

kornmitten har framhållit kan man emellertid inte helt avstå från en 
möjlighet till beslut utan uppskov. Förslaget att en kvalificerad majoritet skall 

kunna rösta igenom ett lagförslag som angår riittighetsbegränsning omedel
bart, fastän ett yrkande om uppskov har framställts. bör diirför godtas. Den 

föreslagna kvalificerade majoriteten på fem sjiitteclelar av de röstande innebär 

enligt min mening en lämplig lösning. 

I fråga om uppskovets längd kan det givetvis diskuteras vilken tid som är 

den mest lämpliga. För egen del har jag kommit till slutsatsen att den 

föreslagna tolvmånadersfristen innebär en rimlig avvägning mellan å ena 

sidan intresset av att det ges utrymme för en allmän debatt i saken och å andra 

sidan intresset av att lagstiftningsarbetet inte fördröjs mer än nödviindigt. 

Enligt rättighetsskyddsutredni~gens förslag skall riksdagen. efter tidsfris

tens utgång, ha en viss handlingsfrihet när den träffar sitt andra beslut om ett 

rättighetsbegränsande lagförslag. Handlingsfriheten består i att riksdagen kan 

besluta sådana ändringar i förslaget som ligger inom ärendets ram. 
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f'iir min del anser jag det uppenbart all ändringar i det vilande forslaget 

rnt1ste ffi göras efter uppskovet. Ett av de frii111sta syftena 111ed förfarandet iir 

som jag redan har framhäll it att ge utrymme for allmiin debatt. Det kan dä 

inte giirna komma i fr[1ga alt ha en ordning som innebiir att ett ny\\ uppskov 

J.;riivs diirför att debatten har lett till en lindring i förslaget eller i ett annat f;,JI 

ev. pävisat hehovet av en ändring som i något obetydligt hiinseende innebiir 

en skärpning av förslaget. Över huvud taget synes nya griinsdragningssvå

righeter och diirmcd tilliimpningsproblem uppstå med en ordning som 

hindrar iindringar i det vilande förslaget. Den av kommitten föreslagna 

ordningen däremot knyter an till nuvarande regler om förfarandet i 

riksdagen. Någon påtaglig risk för att frågan om vad som ligger inom ett 

lagstiftningsiirendes ram skall medföra några problem betrii!Tande lagpröv

ningen föreligger knappast. 

Rättighetsskyddsutredningens förslag. att frågan om ett lagförslag iir 

riillighetsbegriinsande för riksdagens del skall prövas av konstitutionsut

s1'ollet och att utskottet skall få besvara frågan nekande endast om lagrådet 

har yttrat sig i saken. har lett till inviindningar i några yttranden. 

Det iir givet att en central fråga vid utformningen av det siirskilda 

förfarandet är vem som skall pröva huruvida förfarandet är tilliimpligt på ett 

lagförslag eller inte. Jag anser det vara uteslutet att bestämmanderiitten läggs 

utanför riksdagen. Enligt min mening är det en avgjord fördel om man löser 

frågan om vilket riksdagsorgan som skall besluta i så nära anslutning till de 

nuvarande reglerna för riksdagsförfarandet som möjligt. Rättighetsskydds

utredningens förslag att låta konstitutionsutskottet avgöra saken med vanlig 

majoritet ter sig därför som en naturlig lösning. Den utformning som 

lagrådets medverkan har fått är ägnad att motverka de nackdelar som skulle 

kun;ia ligga i denna lösning. Jag anser vidare i likhet med högsta domstolen 

att det iir en klar fördel att frågan. om e11 lagförslag angår en rällighetsbe

gränsning eller inte, blir prövad redan i samband med lagens tillkomst. 

Vad betriiffar lagrådets medverkan vill jag tilliigga all jag i likhet med 

högsta domstolen anser att lagrådet bör ullala sig om huruvida ett lagförslag 
angår en rättighetsbegränsning bara niir det finns särskilda skiil för det. t. ex. 
diirför att frågan behandlas i remissen till lagrådet. 

Beträffande riksdagsförfarandet i lagstiftningsärenden om rättighetsbe

griinsningar tar jag hänvisa till kommittens uttalanden (betänkandet s. 99 

ff). 

2.3 Lagprömingen 

Lagprövningsrätten saknar f. n. stöd i skrivna rättsregler. Den har 

utvecklats i rättspraxis och har befästs genom uttalanden under det 

konstitutionellu reformarbetet. Den anses tillkomma samtliga organ som 
tilliimpar riittsregler under utövande av rättskipning eller offentlig förvalt

ning. Lagprövningsrätten som den har utvecklats kan. kort uttryckt, sägas 
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innchiira alt en myndighet har riitt --och skyldighet-att i sin rättstilWmpancle 

verksamhet siitta åt sidan en förcsxrift som strider mot en hestiimmelse i en 
f'iirfattning av högre konstitutionell valör (prop. 1973:4() s. 200 n. I fr:lga Olll 

lagpriivningsriittcns niirrnare innebörd kanjag hiirwisa till vad som anf<irdcs i 
samhaml mccl 1976 års fri- och rättighetsreform (prop. 1975/76:20!) s. 93 L Kl I 

1975176:56 s. 17 ff ). 
Som franihölls i det sammanhanget avser lagprövningsriitten såviil 

formerna fiii en författnings tillkomst som dess materiella överensstiimmelse 
med högre författning och frågan om den har heslutats av ett kompetent 

organ. Fn f1'irutsiittning för att en av riksdagen eller regeringen beslutad 

foreskrift sk;lli få siillas åt sidan iir att elt ev. form fel vid dess tillkomst iir grovt 

eller att föreskriften i något annal hiinseende uppenbart strider mot högre 

författning. Endast uppenbar grundlagsstridighet får Sllluncla medföra att en 

lag siills åt sicbn i rättstilliimpningen. Samma krav på uppenbar motstridighet 

giiller också i fråga om regeringens förordningar. Föreskrifter som har 
beslutats av en förvaltningsmyndighet eller kommun kan diiremot siillas [rt 

sidan också i fall av mindre uttal<:de konflikter med högre föreskrifter. 
Lagprövning~riitten utövas i princip ex officio. Detta innehiir emellertid 

inte att prövning av ev. motstridighet mellan författningar på olika nivåer 

ingår som ett mera normalt led i myndigheternas rättstilliimpning. Lagpröv

ning kan enligt giillande synsiitt bli aktuell endast om en påstådd normkon

flikt uttryckligen åberopas som grund för ett yrkande eller om en myndighet i 

ett visst fall har särskild anledning att förmoda att en normkonflikt föreligger. 

I lagprövningsriitten ligger med andra ord inte nt1gon allm~n skyldighet för 
myndigheterna att undersöka om de riittsregler som skall tillämpas till 
äventyrs står i strid med föreskrifter på högre nivå. 

1973 års fri- och rättighetsutredning föreslog att lagprövningsrätten i dess 
nuvarande form borde komma till direkt uttryck i RF. Enligt prop. 1975/ 

76:209 innehar förslaget att bibe~1ålla denna lagprövningsrätt en lämplig 
avvägning mellan de olika intressen som hiir står mot varandra. Frågan om 
lagprövningsrätten borde komma 1.ill uttryck i RF var emellertid inte mogen 

för avgörande. Det fanns enligt föredraganden vissa skiil som talade för att 
lagprövningsrätten liksom dittills liimnades oreglerad. En grundlagsregel 

skulle otvivelaktigt - även med en restriktiv utformning - kunna inge den 

oriktiga förcstiillningen att lagprövningsrätten skulle utgöra ett normalt 

inslag i riittstilliimpningen. Vidare var det svårt att finna en för alla 

författningsnivåcr invändningsfri avfattning av en grund lagsregel. Av 

siirskild betydelse i sammanhanget var enligt föredraganden också att frågan 

om möjligheterna att införa siirskilda uppskovsregler i fråga om riittighets

begriinsande lagstiftning skulle utredas ytterligare. Han ansäg det uppenbart 

att tillkomsten av sådana regler skulle få betydelse för lagprövningsrättens 

innehåll och att dessa två frågor därför inte borde behandlas fristående från 
varandra. Föredraganden förordade av denna anledning att frågorna on·1 

lagprövningsrättcns framtida utformning och om införande av särskilda 



Prop. 1978179:195 41 

uppsknvsregler p[1 fri- och riittighetsonrn'1det skulle utred;1s i ett sa111man

h;111g. I Ian uttalade vidare att den pmstiindighetcn att lagprövningsriitten dt1 

liimnades oreglerad fick till följd att den lagpriivningsriitt som hade ut vecklats 

i riittspraxis skulle komma att hcst{t också erter antagandet ;1v de nya regler 

orn fri- och rättigheter som kireslogs i propositionen (prop. 1975176:209 s. 

94 n. 
Konstitutionsutskottet ansliit sig till l\iredragandens uppfattning och 

i\heropacle som ytterligare skiil att utreda lagprövningsriittcn att lagrådets 

framtida stiillning. som ocks[1 hade föreslagits hli fiirem{1I för utredning. 

skulle rn bet~·delsc for utformningen av lagpriirningsinstitutct IKL: 1975/ 
7(1:56 s. 19). I tvi\ reservationer framfördes yrkanden 0111 inskrivande a\· en 

lagprövningsriitt i RF ts. 76 rn. Riksdagen följde utskollel. 

Rättighetsskydclsutredningen konstaterar att dess förslag i övrigt inte kan 

sägas bringa lagprövningsfrågan i n{1got foriindr;H liige. De föreslagna reglerna 

om ett speciellt förfarande för rällighetshegriinsande lagstiftning torde enligt 
kommitten i praktiken knappast hehöva ge upphm· till några lagprövnings

situationer. Siirskilt anmiirker kommitten att det siirskilcla l<1gstiftningsförfa

randet skall vara tilhimpligt bara om si1 yrkas inom riksdagen. Riittighets

skyddsutredningen anser all man i sak hör beh{1lla lagprövningsriitten sådan 

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

grundlagsstadgande. Det stora flertalet rcmissinstanser intar en positiv 

hållning till riittighetsskyddsutredningens förslag i denna del. 

Enligt min mening iir det givet att rättighetsskyddet för erforderlig styrka 

först om riittighetsreglerna förbinds med riittsligt verkande garantier som är 

oberoende av de politiska organen. Emellertid måste ett skydd av detta slag 

utformas på sådant sätt att det inte ger upphov till några förskjutningar i det 

vanliga politiska maktsystemet. Mot bl. a. denna bakgrund saknar tanken att 

införa ett system med författningsdomstol för kontrollen av grundlagsreg
lernas efterlevnad varje ak tualitct. Ett sådant system iir dessutom friimmande 

för svensk författningstradition. Den form av judiciell kontroll som är aktuell 
får vårt lands vidkommande är något slag av lagprövningsriitt inom ramen får 

myndigheternas vanliga rättstillämpningsverksamhet. Liksom min fåretrii

dare anser jag att det innehåll den svenska lagprövningsriitten f. n. har 

innebär en liimplig avvägning mellan de olika intressen som här står mot 

varandra. A ena sidan kan man vara siikcr pä att domstolarna och andra 

myndigheter inte kommer att fi1 nt1gon stiillning som politiska maktfaktorer. 

A andra sidan har de möjlighet att utnyttja ett oförbrukat förtroendekapital i 

undantagsbetonade lägen där ett ingripande måste anses befogat (jfr prop. 

1975/76:209 s. 94). 

Som framgått av det föregående har lagprövningsriitten i dag den 

innebörden <1tt en föreskrift som har beslutats a\· riksdagen eller regeringen 

får siittas ~1t sidan i riittstilliimpningen bara om föreskriften uppenbart strider 

mot en föreskrift i en l"örfattning av högre konstitutionell valör. Enligt min 

mening iir detta uppenbarhetskrav klart befogat. Det iir naturligt att det ~ir 
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riksdagen eller regeringen som i f'-'rsta hand avgör om en tilliimnacl foreskrift 

slår i överensstiimmelsc med före,,krifter p[1 högre nivf1. ,.\ andra sidan 

omfottar uppenharhetskravet inte alla typer av föreskrifter. J\iir det giiller 

föreskrifter av förvaltningsmyncligheter och kommuner tinns inte samma 

skiil som i fråga om riksdagens och regeringens föreskrifter att ge fiiretriide fiir 

den tolkning av den överordnade författningen som har gjorts av det organ 

som beslutar föreskriften. 

I likhet med rättighetsskydclsutredningcn anser jag att kommittens förslag 

i övrigt inte kan sägas bringa lagprövningsfrågan i ett förändrat läge. 

Enligt min mening talar flera ski.il för att lagprövningsrätten rnr komma till 

uttryck i grundlagen. Med hiinsyn till lagprövningens roll i riittighetsskydds

systemet framstår det som naturligt att den regleras i RF i likhet med det 

grundliiggande riittighetsskyddet i övrigt. Genom en uttrycklig bestiimmelse 

klargörs också lagprövningsrättem. innebörd på ett siitt som kan motverka att 

de rättstillämpandc organen unviinder sig av institutet p{t cl! siitt som inte har 

varit avsett. 

Som jag redan har nämnt framfördes i huvudsak tre indndningar i 

samband med 1976 ;'\rs reform på fri- och rättighetsområdet mot ett införande 

av en regel i RF. Den kanske viktigaste invändningen gick ut pt1 att det var 

ovisst hur tillkomsten av ett särskilt förfarande vid rättighetsbegränsande 

lagstiftning skulle påverka lugprövningsrätten. I likhet med riittighetsskydds

utredningen har jug funnit att det nu föreslagna förfarandet inte inverkar på 

lagprövningsfrågan. Fn annan inviindning gick ut på att en ul!rycklig 

grund lagsregel om lagpriivningsrä\len skulle inge forestiillningcn att lagpröv
ningen skall utgöra ett normalt inslag i riittstillämpningen. Enligt min mening 

finns det ingen anledning att tro att blotta införandet av en föreskrift om 

lagprövningen i RF skulle leda till att de rättstillämpande organen skulle 

ändra den försiktiga hållning som de av tradition har intagit i detta 

hänseende. Vad slutligen angår den tredje invändningen, svårigheten att 

formulera ett grundlagsstadgande. anser jag i likhet med bl. a. regeringsrätten 

att räl\ighetsskyddsutredningens förslag står i god överenssHimmelse med 

vad som nu anses utgöra gällande rätt. Av de skäl jag nu har an fort anser jag i 

likhet med det helt övervägande antalet remissinstanser att lagprövnings

rätten bör komma till uttryck i er, föreskrift i RF. 

Avslutningsvis vill jag erinra om att lagprövning enligt gällande synsätt 

kan bli aktuell bara om en påstådd normkonflikt uttryckligen åberopas som 

grund för ett yrkande eller om en myndighet i ett visst fall har särskild 

anledning att förmoda att en normkonflikt föreligger. I lagprövningsrätten 

ligger alltså inte någon allmän skyldighet för myndigheterna att undersöka 

om de rättsreglcr som skall tillämpas till äventyrs står i strid med föreskrifter 

på högre nivå. 
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2.4 Lai.:rådsi.:r:rnskninJ.!l'll 

Fram till år 1971 giillde alt lagr[1det obligatoriskt skulle hi.iras över vissa 
lagförslag. l.kstiimmelser hiirom fann.si J 809 års R F. De inneb:1r att förslag till 

allmiin civil- och kriminallag, kriminallag för krigsmakten samt kyrkolag 

jiimte lagforslag i vissa speciella iimncn skulle granskas av lagrädet. Det är 

svårt att niirmare ange griinserna för det obligatorislrn granskningsområdet. 

eftersom dessa grlinser i huvudsak kom att hestiimmas i praxis. Till kategorin 

allmiin civillag riiknades emellertid lagar som innebar viisentliga ingrepp i 

medborgarnas frihet och egendom samt till allmiin kriminallag i allmiinhet 
straffriittsliga bestiimmelser som avsåg brott av s<"1 allvarlig natur att straffet 

var ett inte alltför !-;ort fongelsestraffljfr SOC 1963:17 s. 328l. 
Genom grundlagsiindring 1970-1971 gjordes lagråclsgranskningen fakulta

tiv. dvs. det överliits ttt regeringen att fritt bes\Limma när elen ville inhLimta 

lagrådets yttrande. Fnligt 8 kap. 18 ~nya RF giillcr denna ordning alltjiimt. 

Som en nyhet infördes emellertid genom RF en riitt för riksdagsutskott att 
inhiimta lagrfalcts yttrande. Enligt 4 kap. JO~ riksdagsorclningen (RO. 

omtryckt I 977:90) kan redan en tredjedel av ledamöterna i ett utskoll se till att 

ett lagrådsyttrande inhiimtas. Utskottsmajoritetcn kan dock motsiitta sig 

minoritetens önskan. om den finner att det dröjsmål med Lirendets behand

ling som iir förenat med lagrådsgranskningen skulle leda till avscvLirt 
men. 

Enligt RF skall det i lagrådet ingå domare i högsta domstolen och 

regeringsriitten. Niirmare bestiimmelser om lagrådet meddelas i lag. f'. n. 
lagen (1965: I 86) om lagrådet tänd rad senast I 974:578). Enligt lagen kan 

lagrådet arbeta på högst tre avdelningar. I varje avdelning skall tjänstgöra tre 
justitieråd och ett regeringsråd. Regeringen kan dock förordna annan lagfaren 

person att tjiinstgöra på avdelning i stället för ett av justitieråden. Lagrådets 
arbetsformer iir inte reglerade. 

Inriktningen av lagrådets granskningsverksamhet är inte reglerad vare sig i 
RF eller i lagen om lagrådet. Vid skilda tillfällen har det emellertid gjorts 
uttalanden av statsmakterna om vilken inriktning verksamheten bör ha (se 
riittighetsskyddsutredningens betänkande s. I I 3 ff). Enighet torde råda om 
att lagrädets granskning skall avse bara lagförslagens juridiska sida och inte 
deras allmänna politiska grunder. 

Enligt sina direktiv skulle lagräclsutredningen överväga frågorna om ett 

införande av obligatorisk lagrådsgranskning på vissa lagstiftningsområden. 

om inriktningen av lagrådets granskningsverksamhet samt om lagrådets 

sammansHttning och arbetsformer. 

Lagrådsutredningen har presenterat tre alternativ till hur ett obligatoriskt 

granskningsområde skall avgränsas. Gemensamt för alternativen är att 
lagrådet skall höras över vissa lagfrirslag. att avgriinsningen av gransknings
området knyter an till RF:s och TF:s krav på lagform på vissa ämnesområden 

samt att fyra generella undantag skall göras från kravet på lagrådsgranskning. 
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Niir det giiller att niirmare ange dka lagfiirsla!! som ett ohligatnrium skall 

omfatta skil_ier Si!! emellertid de tre alternativen åt. I det alternativ som 

lagrl1dsutredninJ;!en fiir sin del har forordat haren be!!riinsning gjorts till stidan 

lagstiftning som till sin typ har ansetts mera \'iisentlig fr[1n granskningssyn

punkt. Det omrattar hl. a. grundl:_igsbcstiimrnelscr om trvckfrihcten. före

skrifter som hegriinsar de gru ncWigga nde fri- och riittighetcr som hehand las i 2 

kap. RF och civilriittslig lagstiftning. 1\\ nllentligriittslig lagstiftning skall 
hiirutöver ing[1 föreskrift1'r i vissa uppriiknade iimnen. hl. a. föreskrifter som 

giiller brott. t\'ångsmedel. direk1: skatt. domstolar och riittegfog samt 

sekretesslag:stiftn ing:. 

De fyra generella undantag fr'.1n den obligatoriska granskningen som 

lagrådsutredningen har l[ireslagit avser dels strafthestiimmelser i special

straffriitten med en stra!Tskala som (i det av lagräclct förordade alternativet) 

inte g:<°ir över ett års t:ingelse. dels frireskrifter som inte iir av mera ingripande 

betydelse för enskilda och inte heller iir a\' invecklad heskaffenhet. dels 

siirskilt bd\dskande lagstiftning. ckls föreskrifter av sådant slag att det med 

hiinsyn till lagrådsg:ranskningens iindamCtl iir uppenbart obehövligt att höra 

lagr<'idet. 

Några hestiimmelser av lagr<°idsgranskning:ens inriktning har inte föresla

gits av lagrådsutredningen. 

I fråga om lagrådets sammansiitrning har lagd\dsutredningen föreslagit att 

antalet avdelningar skall vara högst ryra. Antalet ledamöter pil avdelning: 

skall vara tre med möjlighet att ibland ha en fjiirde ledamot. Fördelningen 

mellan justitieråd och regeringsrI1d skall kunna variera. men minst en 
ledamot från vardera domstolen skall ingå i en avdelning. Den tredje 

leclamotcn skall kunna vara antingen ett justitieräd eller reg:eringsräd eller en 

annan lagfaren persern. Lagr[1dsutr~clningen har inte föreslagit några bestiim

melser i fråga om lag:rfalets arhetsformer. 

Lagrådsutredningens förslag till iimlring i RF bör fogas till reg:eringsprotn

kollet i detla iirende som hi/ago 3. 
Med lagråclsutredningens förslag som underlag har riittighetsskyddsutrcd

ningen utarbetat följande förslag. 

Yttrande av lagrådet hiir inhiimtas innan riksdagen beslutar lag som tillhör 

någon av ett antal uppräknade kategorier. Dessa iir I. grundlag om 

tryckfriheten. 2. lag om hegriinsning av riitten all rn ta del a\ allmiinna 

handlingar. J annan lag som angår hegriinsning av någon a\' de grundliig

gande fri- och riiltig:helerna. 4. lag: om kommunal heskattning. 5. lag om 

svenskt medhorgarskap och civilriittslig: lag:. 6. offcntligriiltslig lag som giillcr 

åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller 

ekonomiska förhållanden samt 7. l<:1g om riillegången. lag om offentliga 

tjänstemiins riillsstiillning och annan lag som avses i 11 kap. RF. Denna 

grund lagsregel om remiss till lagrCidet iir tilliimplig. om riksdagen rinner lagen 

vara viktig: för enskilda eller från allmiin synpunkt. I ni\gra undantagsfall 

behövs inte lagrådets yllrande. Dessa fall iir att riksdagen finner att lagrådets 
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hiirande skulle sakna Ol:lydcise pi\ grund av fr{1gans hL'Sk:Jffenhe\ eller ~I\\ del 

skulle llirdriija lagstiftningsldgans behandling st1 att a\·sedrt 111en . .;;kulle 

uppkomma. l'ffi:kten av huvudregeln 0111 remiss till lagr;'1det fiirstiirl\sgennm 

att regeringen skall \'ara skyldig att redoYisa sina motiv till att den Higgcr fr:1m 

forslag till lag av niigon a,· de uppriiknade k:ltegoricrna utan att ha hi.irt 

lagrt1dct. 
Till skillnad mot lagrfalsutredningen fiimrdar riittighctsskycldsutrcdningcn 

att det införs en uttrycklig grundlagsregel om inril\tningcn a\· lagr:\dct~ 

granskning. Den fiircslagna regeln innchiir att lagriidet skall undersöka. hur 

ett lagförslag förhåller sig till grundlagarna och till riitts(lrdningcn i hnigt 

samt hur förslagets föreskrifter fii1-h<011lcr sig till \'arandra nch till r:ittssiikcr

hetens krav. Lagrådet sl\all vidare iiverviiga om förslaget iir s[1 utfi1rmac att 

lagen kan antas tillgodose angi\'na syften och i iinigt si.ika hcl\'sa rrohlem 

som kan uppstt1 \'id tilllimpningen. 
Retriilfonde lagrfalcts sammansiittning och tjiinstgiiring ansluter sig riittig

hctsskyc.ldsutredningen till lagrådsutrcdningcn. Inte heller rlittighetsskydds

utredningen föreslår några ncstiimmelser om lagrådets arbetsformer. 

Riittighetsskyddsutredningens förslag har i denna del mtt elt iiverviigande 

positivt mottagande av remissinstanserna. Nt1gra instanser fi.irordar emel

lertid en ordning som ligger närmare det tidigare Phliga10rie1. Ocks{1 andra 

frågor har tagits upp under remissbehandlingen. 

När frågan om lagrädets ställning och uppgifter har diskuterats under 

senare år harenighet dtt om att lagrådets vcrl\samhct iir viirdefull som ett led 

i arhetet på att få fram fullgoda lagförslag. Granskningen i lagrådet har setts 

som en garanti för att riittssäkerhetsintresset och kra\'et pä enhetlighet, 

konsekvens och klarhet iakttas. !\fan har också varit ense om det i och för sig 

tiimligen självklara syftet med en reglering på omr[1det. Riittighetsskyddsut
redningcn har formulerat detta syfte si'1 att det tNala v~irdet a\ granskningen 

skall bli så stort som möjligt: lagrädet skall granska alla de lagforslag som 

hehöver dess granskning men inga andra. 
Detta syfte stod också i förgrunden niir de tidigare reglerna om obligatorisk 

lagrådsgranskning ersattes med de nuvarande som innehiir att regeringen fritt 

bedömer nlir en lagrådsgranskning sl\all ;i~rn rum. Det framhölls hl. a. att 

ohligatoriet inte gav utrymme för en mera omfattande granskning inom det 

dåvarande fakultativa området. Detta betecknades som en stor brist. inte 

minst med tanke på att en lagråclsgranskning av ett l:igf(irslag inom detta 

område i åtskilliga fall allm~int sett torde framstå som en angel;ignare uppgift 

iin granskningen a\' vissa förslag inom den dåvarande obligatoriska sektorn 

(jfr Kl I 1970:20 s. Jl. Som riittighetsskyddsutredningen konstaterar har 

emellertid de förhoppningar som knöts till 1971 års reform inte infriats. 
Endast några enstaka lagförslag utanför det tidigare obligatoriet har remitte

rats till lagrådet under tiden därefter. Enligt min mening iir det viktigt att man 

nu åstadkommer en reglering som på ett effektivare siitt iin den nuvarande 

verkar for att lagrådsgranskning kommer till stånd niir det iir påkallat. 
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N{1gra u!gängspunkter fi\r den n:.'a regleringen iir gi\'na. Som riksdagen \'id 

flera tillfallen har konstaterat (se t. ex. K U 1949:8 s. 8) hiir lagddets 

granskning inte omfatta lagförslagens a\lmiinna politiska grunder utan 

uteslutande iignas deras juridiska sida. Vidare hör det. som riittighetsskydds

utredningen har understrukit. inte komma i fråga att skapa regler som 

innehär att en lag i efterhand siitts ät sidan enligt giillandc principer om 

lagprövning på den grunden att lagråclcts yttrande inte har inhiimtats. En 

ytterligare utgängspunkt iir att lagrådsgranskningen inte bör rn ta i anspråk 

flera ledamöter i de t v{1 hiigsta domstolarna än u ngct:ir det antal som 

förekom mer f. n. 

Den fråga som har stått i förgrunden i dehatten om lagrådet är om den 

nuvarande fakultativa granskningen skall ersiittas med en granskning som iir 

ohligatorisk pä vissa områden. Det främsta prohlemet med en återg{mg till ett 

system med ohlig;1torisk granskning av vissa lagförslag iir hur man skall 

avgränsa området för denna gr:rnskning. De gjorda utredningarna torde visa 

att det inte iir liimpligt att ange vissa lagar eller typer av lagar som alltid skall 

falla innanför detta område och andra som alltid skall falla utanför. Vad som 

iir en framkomlig viig och som har föreslagits senast av lagrådsutredningen iir 

att vissa typer av Jagar skall omfattas av obligatoriet men att undantag görs 

t. ex. för förslag av mindre vikt eller forslag vilkas genomförande hrådskar. 

Det ligger i sakens natur att sädan:i undantag måste ges en tämligen allmän 

avfattning. Detta har också skett i lagrådsutredningens förslag. l'v1cd 

undantag av detta slag har man emellertid fjärmat sig frän ett system med en i 

egentlig mening obligatorisk lagräclsgranskning. I stället får man ett mellan
ting mellan ett såd;111t system och ett system som det nuvarande med en helt 

fakultativ granskning. Från saklig synpunkt sett ligger d~irRir också lagråds

utredningens obligatoriska system ganska nära rättighetsskyddsutred

ningens fakultativa reglering. 

Visserligen kan det siigas att en regel som föreskriver att granskning skall 

äga rum ger mera fasthet åt en grundlagsregel om lagrådsgranskningens 

omfattning iin en bör-regel. Enlip min mening föreligger emellertid inte 

heller i detta avseende någon större skillnad mellan de två förslagen. 

Förslaget att regeringen alltid skall redovisa skälen till att lagrådet inte har 

hörts över Jagförsl<l!! inom någon av de kategorier som anges i grundlagsre

geln torde här vara betydelsefullt. Härtill kommer att ett riksdagsutskott eller 

en utskottsminoritet har möjlighet att remittera förslag till lagrådet. 

Som jag redan har framhållit bör det inte komma i fråga att välja en lösning 

som kan leda till att lagar sätts åt sidan i rättstillämpningcn enbart på den 
grunden att lagrådet inte har hörts vid deras tillkomst. Varken frågan om ett 

lagförslag hör till den kategori som i princip skall granskas eller frågan om 

någon undantagsregel är tillämplig hör därför kunna bli föremål for lagpröv

ning. Med denna utgångspunkt iir det givet att en fakultativ regel, med andra 

ord en hestämmelse som innehär att yttrande hiir inhiimtas, iir att föredra 

framför en obligatorisk föreskrift. 
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Riittighetsskyddsutn::dningens lösning har nl'ksii den fiirdelcn framför 

lagr[1dsulrcdningens all den i mindre m{m iir iignad att medflira all 

lagri1clsgranskning kommer till stimd i en .'i[tdan omfattning alt lagrfatets 

kapacitet inte fc\rslt1r. 

Vid avgriinsningen il\' 0111ri1det för lagr<°lllsgranskningen iir det naturligtvis 

en fördel all man anviinder sig a\' bestiimmelserna i RF nm att vissa 

kategorier av föreskrifter skall ha lag.form. t. ex. ei\'ilriittsliga foreskrifter (8 

kap. 2 ~l och betungande otfentligriillsliga liireskrilicr (8 kap. 3 n Svårig

heten iir emellertid att man endasl deh·is kan bygga rä dessa kategorier \'id 

griinsdragningen. Undantar man t. ex alla föreskrifter enligt 8 kap. 3 ~ RF 

från granskningsomrädet. blir detta fiir litet. Låter man alla ingå. blir det för 

vidstriickt. Varje griins mellan siidana föreskrifter inom denna kategori som 

bör falla inom granskningsomrfalet od1 sädana som bör falla utanför blir 

godtycklig. Dessutom urpkommer tilliimpningssq'lrigheter. eftersom det iir 

svårt att för griinsdragningen finna begrerp som har en entydig innebörd. 

Avcn hiir visar det sig att en fakultativ regel har fördelar. \1an kan som 

riittighetsskyddsutreclningen har gjort ange ett famligen vidstriickt område 

för granskningen och inom detta omrädc giira skillnad mellan lagförslag av 

större och mindre betydelse. Den konstruktionen ger biittre möjlighet iin 

andra metoder att nå m[1Jet att lagrådet skall granska just de lagar som biist 

behöver dess granskning och inga andra. 

På grund av det anförda IOrordar jag att riittighetsskyddsutredningens 

lösning viiljs vid utformningen av en grundlagsregel om lagrådsgransk

ningens omfattning. Regeln hör st1ledes ges en fakultativ utformning. 

Granskningsomri1det hör omfatta grundlag om tryckfriheten. lag om 

begränsningar i riitten att rn ta del av allmiinna handlingar. annan lag som 

angår begränsning av någon av de grundEiggande fri- och riittighetcrna. lag 

om kommunal beskattning. lag om svenskt medborgarskap och civilrättslig 

lag, offentligriittslig lag som avses i 8 kap. 3 ~ RF samt lag som avses i 11 kap. 

RF. t. ex. lag om rältl'.gången. De nu angivna kategorierna omfattar de lagar 

som det från riittighetssynpunkt och i övrigt framstår som mest angel1iget att 

fä granskade av lagrådet. Eftersom man inte bör utsträcka granskningsom

rådet så att man riskerar att lagrådets kapacitet inte riicker till. anser jag det 
inte liimpligt att som har förordats vid remissbehancllingen låta gransknings

området omfatta ytterligare typer av lagar. Niir det giiller t. ex. RF och 

kommunallag (som inte avser kommunal beskattning) måste dessutom 

beaktas att de till elen helt Ö\'erviigande delen gäller frågor a\' rolitisk natur 

och diirför med tanke pä den inriktning granskningen skall ha iir mindre viil 

liimpacle för lagrådsgranskning. 

Som riittighetsskyddsutredningen har föreslagit hör som förutsättning för 

att lagrådsgranskning skall iiga rum vidare g;illa att de angivna lagarna är 

viktiga för enskilda eller från allmän s~ npunkt. 

Också i övrigt kan jag i allt viisentligt godta riittighetsskycldsutreclningens 
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lllrslag. Undantag fr[rn hurndregl'in hiir allts[1 g:illa i de fall lagr[idets hörande 

skulle sakna betydelse pi\ grund a\' l'rf1gans heskatTenhet eller det skulle 

fördröja lagstiftningsfrilgans hchandling s{1 att a\ ~eviirt men skulle 

uppkomma. Regeringen hiir \'ara skyldig att redrl\'isa sina moti\ till att den 

Higger fram förslag till lag av 11[1gon av de uppr:iknade kategorierna utan att ha 

hiirt lagrådet. Slutligen hör det ligga p[1 riksdagen att slutgiltigt a\·giira nm 

lagr[idets yttrande skall inhiimta<; iiver ell lagforslag. 

I likhet med riittighetsskydc!sutredningen anser ,iag att lagr[1clets yttrande 

hör kunna inhiimtas o.:kså över fi)rfattningsfiirslag utanfiir det i RF angi\'na 

granskningsomr[1det. IHr bi.ir gr:mskningen liksom f. n. vara helt fakulta

ti\'. 

Riittighetssh:yddsutreclningen har redogjort för vilka lagar som kommitten 

har ansett i första hand skall k'.1mma i friiga för granskning av lagråd~! 

!betiinkandet s. 142 ffl. Diirvid har kommitten bl. a. utfrirligt behandlat 

spörsmålet i vilka fall skallelai; biir granskas. Jag kan i allt viisentligt 

instämma i vad kommitten h~ir anfört i denna del. 

Den andra huvudfrågan betriitfande lagrådsgranskningen iir fdgan 0111 

införandet av regler som anger granskningens inriktning. IUttighetsskydds

utredningen, men inte lagn'\clsut;·eclningen, har föreslagit s[1dana regler. 

Som jag redan har niimnt innebiir riiltighetsskycldsutredningens tlirslag att 

lagrådet skall undersöka hur ett remitterat förslag ffähäller sig till grundla

garna och till riittsordningen i övrigt samt hur förslagets föreskrifter förhåller 

sig till varandra och till riittssiikerhetens krav. Lagrådet skall vidare överväga, 

om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angi\'lla syften och i 
övrigt söka belysa problem som kan uppstä i tilliimpningen. Förslaget bygger 

på uttalanden som gjordes av dävarande departcmentschefen i förarbetena till 

1971 års reform (prop. 1970:24 s. 35l och i sak överensstiimmancle uttalanden 

av lagrådsutredningen i dess het:inkande <SOU 1971U4 s. 278 rt). 

För min del vill jag ansluta mi;; till riittighetsskyddsutrcdningens övervä
ganden i denna del. De utgår frim den enighet som rt1der om all lagrådets 

granskning bör begriinsas till lagförslagens juridiska sida och att prövningen 

av deras allmiinna politiska grumler ankommer uteslutande p[1 riksdagen och 

regeringen. Jag vill särskilt understryka vikten a\· att lagrådet iakttar den 

största äterhållsamhet när det giiiler sakfrågor av politisk natur. Det iir inte 

tfaenligt med lagrådets ställning i vårt konstitutionella system att det 

redovisar andra synpunkter iin sådana som iir av juridisk-teknisk art. 

Rättighetsskyddsutredningen h;.ir föreslagit en regel som anger \'ilken 

inriktning som lagrådsgranskningen sålunda bör ha. Frågan iir om RF bör 

innehålla en sådan regel. 

I likhet med rättighetsskyddsu1redningen anser,iag att det iir hetyclelsefullt 

att grundlagen så l[mgt möjligt gö« klart i \'ilka hiinsecnden lagräclet skall yttra 

sig, inte minst med tanke p{t lagrädets stiillning som en från regeringen o.:h 

riksdagen friståendc,,iuridisk-tcknisk granskningsinstans. En regel av denna 
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innehörd motverkar att lagrådet uppfattas som ett politiskt organ. För att 
lagrådet skall kunna fylla sin uppgift måste fortroendet rör dess neutralitet i 
politiska frttgor vara orubbat. Jag förordar diirför att lagrådsgranskningens 
inriktning anges genom en foreskrift i RF. föreskriften hör utformas i 
enlighet med vad riittighetsskyddsutredningen har förordat. 

Givetvis bör det vara möjligt att begränsa en remiss till lagråclet till något 
eller några av de hänseenden som anges i grundlagsregeln. Detta giiller i första 
hand om remissen avser ett lagforslag som faller utanför det i RF angivna 
granskningsområdet. Men även inom detta område bör lagrådet kunna höras 

i några särskilda hiinseenden. t. ex. om lagrådets arbetsbörda Lir sådan att hela 
förslaget inte kan granskas men förslaget innehåller föreskrifter vilkas 
förenlighet med grundlag kan siittas i fråga. Ett annat exempel på fall tHir en 

begränsning bör kunna göras iir det fallet att regeringen önskar lagrådets 
yttrande huruvida ett lagförslag iir sådant alt det föreslagna särskilda 
lagstiftningsförfarandet för riittighetsbegrLinsande lagstiftning är tilWmpligt. 
En begrLinsning av en lagrådsremiss bör vidare kunna ske genom att i 
remissen anges delar av lagförslaget som lagrådet IOretrLidesvis bör granska, 
t. ex. därfcir att en lagrådsgranskning av just dessa delar av förslaget framstår 
som sLirskilt angelägen. medan övriga delar har mindre betydelse för enskilda 

eller från allmiin synpunkt. 
Också i annat fall Lin då det uttryckligen har angivits i remissen kan en 

begränsning av lagrådets granskning vara påkallad. Det framstår sålunda som 
naturligt att lagrådet i viss män anpassar granskningen av ett förslag med 
hänsyn till elen tid som står till förfogande innan förslaget skall liiggas fram för 

riksdagen. 
När det gäller lagrticlets sammansättning och arhetsformer förordar jag att 

rättighetsskyddsutrcclningens förslag godtas. Detta innebär att lagrådet 
vanligen bör arheta på tre avdelningar men att fyra avdelningar bör kunna 
finnas tidvis. Antalet ledamöter i en lagrådsavdelning bör normalt vara tre i 
stället for som nu fyra. En fjärde ledamot bör emellertid kunna förordnas 
undantagsvis. I första hand bör ledamöterna i lagrådets avdelningar vara 
justitieråd och regeringsråd men liksom hittills bör det vara möjligt att anlita 
också andra liimpliga personer, förträdesvis pensionerade justitieråd och 
regeringsråd. Denna möjlighet bör dock utnyttjas främst när lagrådet skall 
arbeta på fyra avdelningar eller när fyra ledamöter behövs på någon 
avdelning. Minst en ledamot skall vara justitieråd och en regeringsråd. Den 
tredje ledamoten bör vara antingen ett justitieråd eller regeringsråd eller. 
undantagsvis, en annan lämplig person. Sammansättningen hör bestämmas 
med hänsyn bl. a. till karaktären av de förslag som skall granskas. 

Z.5 Förfarandet \'id i:rundlai:sstiftning m. m. 

I kap. 3 § RF anges att regeringsformen. successionsordningen och 
tryckfrihetsförordningen är rikets grundlagar. Enligt 8 kap. 15 ~ RF stiftas 

4 Riksdagen !971fl79. I sam/. Nr 195 
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grundlag genom två likalydande beslut. Det andra beslutet rn.r inte fouas 

förriin det efter det första har hållits val till riksdagen i hela riket och den 
nyvalda riksdagen har samlats. Samma regler g~iller i frt1ga om ~indring eller 

upphävande av grundlag !8 kap. 17 * RF). 
I samhand med 1976 års iindringar i RF behandlade riksdagen bl. a. frågan 

om införande av regler om en viss tidsfrist mellan de två besluten i 

grundlagsstiftningsförfarandet !K lJ 1975/76:56). Riksdagen avslog ett 

yrkande om att sådana regler skulle införas. 

Författningsutredningens förslag till regeringsform innehöll en bestäm

melse (7 kap. 4 *)som innebar att ett vilande beslut i ett grundlagsärende 

skulle underställas folkomröstning i samhand med närmast följande riks
dagsval. om minst en tredjedel av riksdagens ledamöter gjorde framställning 

om det inom viss tid efter heslutet ·eller om regeringen heslutade om det inom 

samma tid. Det vilande grundlagsförslaget skulle förfalla, om majoriteten av 
de deltagande i folkomröstningen röstade emot det och denna majoritet 

svarade mot mer än hälften av antalet godkända röster vid det samtidigt 

förrättade riksdagsvalet. 
Grund lagberedningen tog i sitt förslag till regeringsform (SOU I 972: 15) inte 

in några regler om beslutande folkomröstning i grundlagsfrågor. I en 
reservation framfördes emellertid ett förslag i frågan som i sak nära anslöt till 

vad författningsutredningen hade förordat. 

Frågan om beslutande folkomröstning i grundlagsfrågor behandlades 

vidare av riksdagen i samband med antagandet av 1974 års RF (KU 1973:26) 

och 1976 års nya regler i RF till skydd för de medborgerliga fri- och 
rättigheterna (K U 1975176:56). Riksdagen avslog vid båda dessa tillfällen 
yrkanden om införande av ett folkomröstningsinstitut av det slag som hade 
förordats av reservanterna i gruncllagberedningen. 

I svensk rätt saknas f. n. regler om förfarandet vid folkomröstning. 
Grundlagberedningen föreslog att det - utöver en särskild lag för varje 
folkomröstning med bestämmelser bl. a. om de frågor omröstningen gäller 

och om tidpunkten för denna - skulle finnas vissa permanenta lagbestäm

melser om folkomröstning, såsom angående rösträtt och om förfarandet vid 

röstningen och vid sammanräkningen. Grundlagberedningen lade i sitt 

betänkande (SOU 1972: 16) med förslag til: följdlagstiftning fram ett utkast till 

sådana lagbestämmelser, vilka hade samordnats med regleringen i vallagen 
(1972:620, ändrad senast 1978:907). Utkastet har inte lagts till grund för något 

förslag till riksdagen. 

Rättighetsskyddsutredningen föreslår att reglerna om grundlagsstiftnings

förfarandet ändras så att förslag till grundlag skall väckas minst tio månader 

före det riksdagsval, efter vilket det andra och avgörande riksdagsbeslutet 

skall fattas. Konstitutionsutskottet skall dock kunna medge undantag från 

denna regel, om utskottet beslutar härom med fem sjättedels majoritet. 

Kommitten föreslår vidare att förslag till grundlag, som har antagits SOIT' 

vilande av riksdagen, skall underställas folkomröstning, om minst en 
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tredjedel av riksdagens ledamiiter hegiir det. Folkomröstningen skall i så fall 
iiga rum samtidigt med det riksdagsv~il. efter vilket det avgörande riksdags

bcslutet skall faltas. Förslaget iir förkastat. om de flesta av dem som deltar i 
omröstningen röstar emot forslaget och de till antalet iir fler lin hiitrten av dem 
som har avgivit godkiinda röster vid riksdagsvalet. I annat fall skall förslaget 

behandlas på vanligt siitt av den nyvalda riksdagen. 
Rättighetsskyclclsutredningens förslag har niistan genomgående mottagits 

positivt av remissinstanserna. 
För min del är jag ense med kommitten om att elen betiinketid som redan de 

nuvarande reglerna om grundlagstiftningsförfaranclet innebiir hör fi.irliingas 
genom att en särskild tidsfrist införs. Bl. a. iir det angeliiget att 
grundlagsförslag med stor principiell och praktisk riickvidcl inte behandlas i 
riksdagen mot slutet av riksmötet närmast före valet. något som under senare 
decennier snarare har varit regel iin undantag. Som kommitten har föreslagit 
bör en hestiimmelsc om tidsfrist utformas så att den innebär att en viss minsta 
tid skall förflyta mellan grundlagsstiftningsärendets viickancle och valet. 
lliirigenom får man störst säkerhet friren grundlig behandling i riksdagen och 
för att utrymme ges för en omfattande allrniin debatt. Förslaget att tidsfristen 

skall vara tio månader bör godtas. 
Det måste förutsii1tas att det ibland kan vara angeläget att få ett 

grundlagsfcirslag antaget kort efter ett förestående riksdagsval. fastiin ärendet 
kan viickas först niir mindre än tio månader återstår till valet. F.n möjlighet till 
undantag från tidsfristen bör därför finnas. Undantagsregeln bör dock 
utformas så att man inte träder intresset av en omsorgsfull utskottsbehand
ling för niir. Det bör ligga i konstitutionsutskottets hand att pröva frågor om 
undantag från tiomånadersregeln. Som kommitten föreslår bör en förutsätt
ning vara att en majoritet om fem sjättedelar av utskottets ledamöter förenar 
sig om ett beslut om undantag. 

Med hänvisning till det anförda förordar jag att rättighetsskyddsutred
ningens förslag om en särskild tidsfrist vid grundlagsstiftning genomförs. 

Jag övergår nu till frågan om fo 1 komröstning angående 
vilande grundlagsförslag. 

Det svenska statsskicket kan som kommitten framhåller karakteriseras 
som en representativ, parlamentarisk demokrati. Detta innebär bl. a. att den 
politiska verksamheten främst försiggår genom partier. De enskilda medbor
garnas grundläggande konstitutionella uppgift är att vid regelbundet åter
kommande allmänna val utse de partipolitiskt engagerade personer som skall 
företräda dem i de olika beslutande församlingarna: riksdagen. kommunfull
mäktige och landsting. Det är tydligt att ett styrelseskick som är uppbyggt på 

detta sätt skulle kunna utsättas för allvarliga störningar om folkomröstningar 
korn att utgöra ett mera normalt återkommande inslag i det politiska 
beslutsfattandet. I svensk rätt förekommer f. n. inte heller någon annan form 
av folkomröstning iin den rådgivande Ofr 8 kap. 4 § RFl. För att en 
folkomröstning skall komma till stånd krävs att riksdagen genom vanligt 
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majoritetshcslut stiftar en lag i fr::igan. 

Vad som har sagls nu u11.:slu1cr cmcllcnid inlc all cl\ l'nlkornriislningsin

stitut s;irskil1 avsett for grundlagsfrtigor kan vara a\· v;irde. Det har nckst1 vid 

skilda tillfallen l<ircslagits att en miijlighet till hcslutandc l'olkomriistning 

skulle öppnas .<1vill giiller stiftandc av grundlag. f:nligt RF:s inll'dandc 

stadgandc utgär all offentlig makt i Sverige frän folket. Vissa principiella sk~il 

talar d~irl1ir IC.ir alt folket rnr miijlig:hel att ta direkt Jel i den hes! utsprocess som 

syftar till all st;illa upp de grundHiggandc reglerna om \'ilka organ som skall 

utöva denna makt. om hur dessa organ skall utses. om hur makten skall 

fördelas mellan dem och om vilka gränser som skall siittas för den offentliga 

maktutövningen. De principiella skiilcn för folkomröstning som ell led i 

grundlagsstiftningsförforanclet har ytterligare ökat i styrka i och med all det i 

RF ha fiirts in ett omfallande regelsystem med uppgift att skydda de 

mcdhorgcrliga fri- och rättigheterna mot angrepp från del allmli.nnas sida. 

Kommitten har erinrat om att t\'ä av de tyngsta skiilcn mot alt använda sig 

av folkomröstningar-svårigheterna att formulera frågorna och S\'[trigheterna 

att tolka omriistningsresultaten -- kommer att sakna bärkraft i fråga om 

grund lagsomröstningar som får elen formen att folket endast har att säga ja 

eller nej till ett förslag som dessförinnan har antagits som vilande av 

riksdagen. 

I likhet med kommitten förordar jag mot bakgrund av det anförda att vårt 

nuvarande grundlagsstiftningsförforande kompletteras med ell folkomröst

ningsinstitut som innebiir att beslutande folkomröstning i en grund lagsfråga 

kan förrrättas efter det första men före det andra av det vå riksdagsbesluten. 
Om ett sådant institut skall kunna fylla sin funktion kan man tydligen inte, 

som i fråga om den vanliga rådgi\'ande folkomröstningen. överliimna åt 

riksclagsmajoriteten Ml avgöra om det sl<.all komma till anviindningeller inte. 
Man får i stället antingen låta folkomröstning utgöra ett ohligatoriskt inslag i 

gruncllagsstiftningsproceduren elkr ge en riksdagsminoritet av viss storlek 

riitt att få till stånd en folkomröstning. 

Av dessa alternativ kan det första från rent principiella utgångspunkter te 

sig mest tilltalande. Man måste emellertid beakta att även grundlagsänd

ringar inte slillan kan vara av ganska detaljbetonad, teknisk karaktär och utan 

större betydelse för folkstyrelsen :;om sådan. Grundsatsen att folket bör ha 

möjlighet att delta i beslut som är av grundläggande betydelse för det 

demokratiska styrelseskicket eller för medborgarnas fri- oi.:h rättigheter 

kriiver således inte att folkomröstning äger rum i samband med varje 

grundlagsiimlring. Man kan tvärtom befara att institutet skulle förlora i viirde 

om det kom till anviindning alltfi:ir ofta. 

Slutsatsen av det sagda blir att folkomröstning av det slag som det här är 

fråga om bör komma till stånd först efter särskilt beslut men att ett sådant 

beslut skall kunna fottas redan av en minoritet av riksdagens ledamöter. Ett 

beslut om folkomröstning bör emellertid å andra sidan fordra anslutning av 

en så stor andel av riksdagen att man inte behöver befara att omröstnings-
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möjligheten l\nmrrn:r all missbrul\as. Det antal som genorng{1ende har 

liireslagit.-; i sammanhanget -en tredjedel av riksdagens ledamiiter- anser jag 

inneh:ira en l:implig. avv;igning i frägan. Som ytterligare en garanti mot illojal 

anv:indning av folkomriistningsinstitutet bör, efter rniinster av vad som 

giiller i fråga nm misstrocndefrirklaring, föreskrivas all yrkande om foll\om

röstning får tas upp till prövning bara om minst en tiondel av ril\sdagens 

ledamöter står bal\om det. Vidare hör giilla att ett sådant yrl\amle sl\all fri 
framstiillas endast under en ganska kort tidsperiod efter beslutet att anta ett 

grundlagsfiirslag som vilande. 
I fråga om tidpunl\ten for folkomröstning i en grundlagsstiftningsfr{1ga 

förordar jag i lil\het med kommitten att en sådan foll\omröstning i 
grundlagsstiftningsfråga sl\all anordnas samtidigt med det riksdagsval som 

enligt giillande ordning skall fr\regä det andra riksdagsheslutet. 

Den frtiga som skall stiillas till folket iir om ett visst vilande grundlagsför

slag sl\all godtas eller förl\astas. Svaret skall alltsä vara ja eller nej. Med 

hLinsyn till att folkomröstningsinstitutets syfte inte är att föm åra önskvilrda 

moderniseringar av grundlagarna bör för att grundlagsiindring sl\all kunna 

komma till stånd inte kriivas aktivt stöd av huvuddelen av de röstande. 

Institutets syfte uppnås redan genom en reglering som i stHllet innebiir att ett 

förslag iir förbstat om mer än hiilfien av de röstande har röstat mot det och 

nej-rösterna ocksä motsvarar mer än hlilften av de gndklinda röster som har 

avgivits i det samtidigt fiirriittade riksdagsvalet. Också på denna punkt 

ansluter jag mig till de förslag i frågan som har framförts av riittighctsskydcls

utredningen oeh tidigare. 

Möjlighet till beslutande folkomröstning bör föreliggu också i frågu om 

beslut som till följd av särskilda regler i Rf fattus i grundlagsstiftningsform. 

Uncluntag bör emellertid göras för RO. Bestämmelserna i RO giiller uteslu
tande riksdagens arhctsformcr och inre organisation och de har diirför inte 

samma grundliiggande betydelse för folkstyrelsen som reglerna i grundla

garna. Det bör cHirför iiven i fortsiittningen ankomma p{1 riksdagen ensam att 
besluta i de fr~1gor som regleras i RO. 

För de rådgivande folkomriistningarnas del gHller att besluten om de frågor 

som skall ställas till medborgarna och om tidpunkten för omröstning skall ha 

formen av lag. Skälet hiirtill iir att dessa beslut ofta innefattar hesviirliga 

stiillningstaganclen av stor politisl\ betydelse. Som har framgått föreligger inte 

några sådana svårigheter såvitt gäller folkomröstningar i grundlagstiftnings

frågor. Bäclc fråges•iiilningen och tidpunkten iir här på förhand givna. Det 

finns diirför inte någon anledning vare sig att ge beslutet om en sådan 

folkomröstning lagform eller att bereda frågan i utskott. Heslutsförfarandet 

hör i stiillet utformas efter mönster av vad som gäller för beslut om 

misstroendeförklaring mot statsråd. Den enda punkt i sammanhanget som 

skulle kunna ge upphov till sv:lrigheter g1iller vad som skall anses vara ett 

vilande grund lagsförslag i motsats till två eller flera.:\ v RO (2 kap. 9 ~)följer 

att denna fråga i första hand skall avgöras av talmannen i samband med 
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kammarbehandlingcn. Om kammaren inte skulle del<t talmannens mening 
rn.r frägan på vanligt siitt avgöras av konstitutionsutskottet. 

I detta sammanhang vill jag också ta upp frågan om c n s ii r sk i I cl I ag 
o m fö r f a r a n d e t v i d f o I k •1 m r ö s t n i n g . 

Som jag redan har nämnt skall föreskrifter om rådgivande folkomröstning i 
hela riket meddelas genom lag, såväl vad giiller den fråga som skall sHillas till 
medborgarna som beträffande t. ex. rätten att delta i omröstningen. förfa
randet vid röstningen och sammanräkningen av röster. 

Vid de tillfällen när rådgivande folkomröstning har förekommit i vårt land 
(åren 1922. 1955 och 1957) har hela förfarandet reglerats genom särskilda 
lagar. Några generella föreskrifter om vad som skall iakttas vid folkomröst
ning har hittills inte funnits i lagstiftningen. RF gör i och för sig inte heller en 
sådan reglering nödvändig. 

Om man, som jag har förordat i det föregående. gör det möjligt för en 
minoritet inom riksdagen att rn till stånd en folkomröstning, kan man 
emellertid knappast undvara en permanent lagstiftning om folkomröstnings
förfarandet. I annat fall skulle man vara hänvisad antingen till lösningen att i 
det särskilda fallet låta samma minoritet fastställa också de nödvändiga 
fcirfacandereglerna eller till metoden att låta riksdagen för varje gång besluta 

dessa med vanlig majoritet. Båda alternativen är förenade med nackdelar av i 
första hand principiell natur. Det får vidare också i fråga om rådgivande 

folkomröstningar anses från principiell synpunkt tillfredsställande att de 

grunder som skall gälla vid en landsomfattande folkomröstning permanent 
finns angivna i lag. Också från praktisk synpunkt kan en sådan lagstiftning ha 
fördelar. Jag förordar därför att generella lag.bestämmelser nu meddelas om 
förfarandet vid folkomröstning. Det torde av systematiska skäl vara en fördel 
att bestämmelserna hålls skilda från reglerna om val. fag föreslår att de får 
bilda en fristående lag om förfarandet vid folkomröstning. Det synes naturligt 
att lagen utformas så att reglerna om folkomröstning Ö\'erensstlimmer så nära 
som möjligt med vad som giiller får val till riksdagen. 

2.6 Fiirstärkningar a\· särskilda fri- och rättigheter 

Jag har i det föregående (avsnitt 2.1) nämnt att rättighetsskyddsutred

ningen föreslår att skyddet för vissa särskilda rättigheter skall byggas ut. Jag 
har där också framhållit att komrnitteförslaget i dessa delar är väl ägnat att 
läggas till grund för lagstiftning. De rättigheter som berörs av förslaget är 
förbudet mot retroaktiv lagstiftning, rätten till ersättning vid expropriation 
m. m., skyddet för svenskt medborgarskap och de processuella garantierna 

enligt 2 kap. 9 § RF vid frihetsberövande. 
IRFfinnsförbud mot retroaktiv lagstiftningpåstraffrättens 

område. Enligt 2 kap. 10 ~ RF får straff eller annan brottspåföljd inte åläggas 
för gärning som inte var belagd med påföljd niir den förövades. Inte heller får 



Prop. 1978/79:195 55 

svårare hrottspåföljd åläggas för gärning än som var föreskriven då. Vad nu 

har sagts giiller också förverkande och annan siirskild rättsverkan av hrott. Fn 

utvidgning av förbudet mot retroaktiv lagstifining diskuterades i samband 

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

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

Rättighetsskyddsutredningen föreslår nu ett förbud också på skatte- och 

avgifisområdet. Enligt förslaget får skatt eller avgift inte tas ut i vidare mån än 

som följer av föreskrift, som gällde när den omständighet inträffade som 

utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Två undantag från förbudet föreslås. 

Dels får riksdagen, om den finner att särskilda skäl påkallar det, föreskriva att 

skatt eller avgift får tas ut också i annat fall. Förutsättningen för detta är dock 

att den omständighet som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten inträffade 

antingen sedan ett av regeringen eller riksdagsutskott framlagt förslag därtill 

hade lämnats till riksdagen eller sedan regeringen hade lämnat riksdagen 

meddelande i saken genom en skrivelse. Dels får riksdagen härutöver 

föreskriva undantag från huvudregeln, om riksdagen finner att det är påkallat 

av särskilda skäl i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. 

Huvudskälet mot retroaktiv lagstiftning på skatte- och avgiftsområdet är 

att en sådan lagstiftning bryter mot grundsatsen att man i förväg skall kunna 

bedöma de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. Som kommitten 

framhåller innebär retroaktivitet på detta område att en skattskyldig som 

handlar med utgångspunkt i gällande rätt riskerar att hans handling kommer 

att bedömas efter regler som har tillkommit i efterhand, när han inte kan göra 

gjort ogjort. Om retroaktiviteten innebär en skärpning av skattereglerna, kan 

han t. ex. i efterhand bli vägrad avdrag för kostnader som var avdragsgilla när 

de betalades. Ett annat exempel är att en gåva blir högre beskattad än givaren 

och mottagaren har räknat med. 

Det är som kommitten framhåller ett rättssäkcrhctsintresse av vikt att 

skattelagar inte utan starka skäl ges tillbakaverkande kraft. I en tid då en stor 

och växande andel av medborgarnas inkomster tas ut i skatt för gemensamma 

ändamål skärps kraven på att skatteuttagets fördelning på olika grupper 

uppfattas som rättvis. Självklart nödvändiggör detta bl. a. effektiva ingri

panden mot skattefusk och skatteflykt och en successiv översyn av 

skattesystemet. Men samtidigt måste krävas att ändringarna sker på ett för de 

enskilda medborgarna godtagbart sätt. 

Det är alltså tydligt att starka skäl talar för någon form av förbud mot 

skattelagstiftning som har retroaktiva effekter. Frågan är emellertid om det är 

möjligt att på ett tillfredsställande sätt i lagtext ange vad som skall förstås med 

retroaktiv lagstiftning på förevarande område. Kommitten har föreslagit en 

regel enligt vilken det avgörande är om den omständighet som utlöser 

skattskyldigheten inträffar före eller efter lagens ikraftträdande. Enligt min 

mening får denna avgränsningsmetod godtas. Den torde som har framhållits 



Prop. 1978/79: 195· 56 

vid remissbehandlingen ge skydd i det stora flertalet fall. Det är f. ö. klart att 

en sådan regel bör påverka statsmakternas stiillningstaganden ocksa utanför 

det egentliga tillämpningsområdet. 

Rättighetsskyddsutredningen behandlar utförligt frågan när skattskyldig

heten skall anses inträda vid olika skatteformer. Kommitten tar också upp 

andra närbesläktade tillämpningsfrågor. För min del vill jag i allt väsentligt 

hänvisa till vad kommitten anfi.ir i dessa delar (betänkandets. 157-161). 

En särskild fråga iir om ett förbud mot retroaktiv lagstiftning kan göras 

undantagslöst. Som kommitten har framhållit har regeringen och riksdagen i 

!lera lagstiftningsärenden under senare år ansett en viss retroaktiv tilnimp

ning av nya skatteregler nödvändig. Det har i dessa ärenden regelmiissigt 

varit fråga om att sätta stopp för l'örfaranden som regeringen och riksdagen 

har ansett innebiira kringgående av gällande skatteh1g. För att få ett snabbt 

slut på dessa förfaranden och för att inte de gamla reglerna i slutskedet av sin 

giltighetstid skulle kunna utnyttjas i stegrad omfattning har en viss retroaktiv 

tillämpning beslutats. Jag delar kommittens uppfattning att ett undantag från 

retroaktivitetsförbudet är motiverat rör nu berörda fall. 

Som kommi!ten har förordat bör undantaget begränsas till fall diir de 

skattskyldiga i förväg har fått ett auktoritativt besked om att en kommande 

skatteregel avses få retroaktiv tillämpning. Vidare bör som förutsättning gälla 

att riksdagen finner att sådan tillämpning är påkallad av särskilda skäl. Även i 

denna del får jag beträffande tillärnpningsfrågor hänvisa till vad kommi1ten 

anför (betänkandets. 161-163). 

Det torde som kommitten framhåller allmänt anses att retroaktiv beskatt

ning är ett tillåtligt medel när samhället befinner sig i en allvarlig krissitua

tion. Även kommittens andra undantag, som gäller vid krig, krigsfara eller 

svår ekonomisk kris. bör alltså godtas. 

Enligt kommitteförslagct avser förbudet mot retroaktiv skattelag bara 

sådana ändringar som är till de skattskyldigas nackdel. Inte heller i den delen 

finns anledning till erinran. 

Förslaget omfattar förutom skatter även avgifter. De skäl som har anförts 

för ett förbud på skatteområdet talar i princip för ett förbud också när det gäller 

offentligrättsliga avgifter, t. ex. arbetsgivaravgifter. Emellertid kan det ifrå

gasättas om en förbudsregel formellt bör omfatta, förutom avgifter till staten, 

även kommunala avgifter. Som kommunförbundet har framhållit gäller 

enligt rättspraxis förbud mot retroaktivt verkande beslut som innebär pålagor 

för kommunmedlemmarna. Dock har viss retroaktivitet godtagits såvitt 

gäller kommunala avgifter(RÅ 1956 1166. RÅ 1961 I 90och RÅ 1974 A 2081 ). 

Enligt förbundet är det angeläget att rådande praxis kan bibehållas för 

kommunernas del. Enligt min mening talar starka skäl för att principen om 

förhud mot retroaktivitet gäller även beträffande kommunala avgifter. Men 

också de undantag från denna princip som i rättspraxis har godkänts av 

regeringsrätten bör gälla. Med dessa utgångspunkter måste en begränsning 

göras i den av kommitten föreslagna regeln. Lämpligast torde vara att de 
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kommunala avgifterna l~imnas helt utanför regleringen. Oiirigcnom hibchålls 

giillamlc ränshigc. 
På grund av det anförda förordar jag att det av kommitten foreslagna 

förbudet mot retroaktivitet i fråga om skatter och statliga avgifter införs i 

RF. 
Rätten till ersiittning vid expropriation e.d. kommer till 

uttryck i 2 kap. 18 * RF. Enligt denna paragraf skall varje svensk medborgare 

vara tillförsäkrad ersättning enligt grunder som bestiims i lag för det fall att 
hans egendom tas i anspråk genom expropriation eller annat sådant 
förfogande. Det har vid tillkomsten av paragrafens nuvarande lydelse uttalats 
(prop. 1975/76:209 s. 124) att en ersiittning som endast är symbolisk inte 

uppfyller grundlagens krav. I 1976 års lagstiftningsiirende avslog ri ks
dagen yrkanden om att grund lagsregeln skulle kräva "skiilig ersiittning" (KU 

]975/76:56 s. 35. 62 ff). 

Rätten till ersättning vid expropriation foreslås av rättighetsskyddsutred
ningen formulerad så <1\t det skall bli fullt klart att elen vilkens egendom tas i 
anspråk skall fä ersiittning för sin förlust. Förslaget innehiir enligt motiven att 
RF ges en innebörd som i fråga om ersättningens kvalitet mera bestiimt än nu 
knyter an till vad som är föreskrivet i vanlig lag. 

I fråga om rätten till ersättning vid expropriation e. d. anses nuvarande 
ersättningskrav i 2 kap. 18 ~ Rr ha en materiell innebörd~ enbart symbolisk 
ersiittning iir inte tillriicklig. Det är däremot oklart angivet vilken ersättnings
stancl<lrd som grundlagsregeln kräver. I likhet med rättighetsskyddsutred
ningen anser jag att paragrafen bör ges en innebörd som mera bestämt än nu 
knyter an till vad som iir föreskrivet i vanlig lag angående ersättning vid 
expropriation och andra sådana förfoganden. Enligt min mening är kommit
tens förslag till ändring i bestämmelsen lämpligt utformad. 

Som kommitten anför skall detta grundlagsstadgande ses som en bekräf
telse av den ersiittningsnivå som nuvarande regler om ersättning vid 
expropriativa ingrepp har lett till. Stadgandet hindrar inte sådana föreskrifter 
som t. ex. 4 kap. 3 ~ expropriationslagen ( 1972: 19). Denna bestämmelse 
innebär att ersättning för värdestegring efter viss i lagen angiven tidpunkt 
utgår endast på vissa grunder. Grundlagsregeln hindrar inte heller att 
ersättningen begränsas till det värde som grundas på tillåten användning av 
den egendom det giiller. Den innebär därvid ingen bindning såvitt avser 
placeringen av bevisbördan i fråga om orsaken till en stegring av egendomens 
värde. Över huvud taget hindrar regeln inte prisreglering. Därvid är det 
givetvis det prisreglerade värdet och inte ett ev. svartabörsvärde som skall 

ligga till grund för bestämmandet av ersiittningen enligt 2 kap. 18 * RF. Om 
ett expropriativt ingrepp medför reella fördelar just för den drabbade och om 
ingen förmögcnhetsminskning uppkommer, kriiver regeln inte att någon 
kontant ersättning utgår. 

Skydd för svenskt medborgarskapgesgenom 2 kap. 7* RF. 
Där föreskrivs att ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får 
berövas sitt medborgarskap i annat fall Hn då han är eller samtidigt blir 
medborgare i annan stat. 
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Skyddet for medborgarskapet skall enligt kommittcförslaget i princip bestä 

i att ingen får berövas sitt medborgarskap i annat fall iin då han samtidigt, efier 

uttryckligt samtycke eller genom alt träda i allmiin tjänst. blir medborgare i 

annan stal. Två undantag från principen föreslås. Undantagen tar sikte på 

barn och ungdomar. Det skall sålunda kunna föreskrivas dels att barn under 

18 är följer sina föräldrar eller en av dem i fråga om medborgarskapet, dels att 

den som sedan födseln är medborgare i annan s\a\ och är bosatt där sedan viss 

tid, förlorar sitt svenska medborgarskap när han uppnår 18 års ålder eller 

senare. 

Niir det gäller en förstärkning av skyddet för svenskt medborgarskap är det 

som rlittighetsskyddsutredningen framhåller angeläget att skyddet mol 

förlust av medborgarskapet i RF så långt det är möjligt kommer att gälla även 

sådana medborgare som utan eget initiativ eller egen önskan innehar 

medborgarskap också i annan stal. De kategorier av personer som därvid 

främst står i blickpunkten är personer som har kommit till Sverige som 

flyktingar eller av annan orsak och som därefter har blivit svenska 

medborgare utan att befrias från sitt tidigare medborgarskap i annan stal. Man 

kan inte utesluta möjligheten att vårt land i ett skärpt utrikespolitiskt liige kan 

utsättas for påtryckningar i syfte att tvinga fram sådana lagändringar att de 

berörda personerna berövas sitt svenska medborgarskap. Också i fråga om ett 

par andra kategorier med dubbelt medborgarskap - bl. a. svenska kvinnor, 

som är eller har varit gifta med medborgare i sådana stater där hustrun 

automatiskt får mannens medborgarskap - framstår det som angeläget med 

ett starkare skydd för det svenska medborgarskapet än den nuvarande 

grundlagsregeln ger Ufr betänkandet s. 171 0. 

Som rättighetsskyddsutredningen föreslår bör därför grundlagsskyddet i 

princip utvidgas så att ingen medborgare som är eller har varit bosatt här i 

riket skall få berövas sitt svenska medborgarskap i annat fall än då han 

samtidigt, efter uttryckligt samtycke eller genom au inträda i allmän tjänst, 

blir medborgare i annan stal. Som kommitten framhåller bör emellertid 

därvid vissa begränsningar göras, dels med hänsyn till gällande bestämmelser 

om för I ust av svenskt medborgarskap Ufr betänkandet s. 170 I) och dels med 

hänsyn till den ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap som 

riksdagen har beslutat (prop. 1978179:72, AU 1978179:26, rskr 1978179:201). 
Från huvudregeln bör alltså göras två undantag. För det första bör barn under 

18 år i vissa fall kunna följa föräldrarna eller en av dem i medborgarskaps

hänseende !jfr 7 * 3 och 4 samt 8 * andra stycket lagen om svenskt 

medborgarskap). För det andra bör det vara möjligt att avveckla dubbelt 

medborgarskap i de fall där barn vid födseln har förvärvat både svenskt och 

annan stats medborgarskap och de är varaktigt bosatta i den andra staten när 

de uppnår vuxen ålder Ufr den ny2 7 a § i lagen om svenskt medborgarskap). 

En förutsättning för att det senare undantaget skall vara tillämpligt bör vara 

att Sverige har träffat överenskommelse med annan stat om sådan avveckling 
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a\' dubbelt medborgarskap. Som framhålls i prop. 1978/79:72 måste ett avtal 
av detta slag anses vara en s{1dan öven.:nskommelse som i'ör att bli giillande 

kriiver riksdagens godkiinnande enligt 10 kap. 2 ~ RF. 

12 kap. 9 ~ RF linns bestiimmelser om process u e 11 a garant i er vid 
frihets ber ii vande. Har annan myndighet än domstol berövat någon 
medborgare friheten skall denne enligt paragrafen utan oskäligt dröjsmål 
kunna få saken prövad av domstol eller, i vissa fall, av en domstolsliknande 

niimnd. Undantag från denna regel gäller dock niir det lir fråga om att hit till 
landet överflytta verkställighet av frihetsberövande påföljd som har ådömts 

u1omlands. 
I lär foreslår rättighetsskyddsutredningen att 2 kap. 9 § RF kompletteras 

med en regel om vilken myndighet som i visst fall har att verkstiilla den 
prövning som avses i paragrafen. Har prövningen inte uppdragits åt behörig 
myndighet skall den enligt förslaget utföras av allmiin domstol. 

Som rättighetsskyddsutredningen framhåller kan det f. n. anses i viss mån 
osäkert om nuvarande hestiimmelser i 2 kap. 9 § RF ger rätt för den enskilde 
att ta initiativet till en prövning av ett frihetsberövande, om inget behörigt 
organ har fått sig uppgiften anförtrodd. Skulle det finnas en sådan rätt, är det 
vidare oklart till vilket organ han i så fall skall vända sig. Kommitteförslaget 
skapar klarhet i båda nu angivna frågor. Enligt min mening kan det vara av 
drcle att bestiimmelsen i 2 kap. 9 * RF kompletteras på det sätt som 
kommitten har föreslagit. Det bör sålunda föreskrivas att prövningen, om den 
inte har uppdragits åt annan myndighet, skall ankomma på allmän dom

stol. 

Eftersom den nya regeln knappast kan få annat än en begränsad praktisk 
betydelse, anser jag det inte påkallat att niirmare reglera förfarandet vid 
prövningen. I brist på bestämmelser härom torde den enskilde kunna vända 
sig 1ill den tingsräll inom vars domkre1s han hålls omhändertagen. Dom
stolen kan i så fall analogivis tillämpa de bestämmelser som gäller likartade 
prövningsförfaranden, t. ex. bestämmelserna i rättegångsbalken om häktning 
och anhållande (jfr 19 § lagen 11946:804/ om införande av nya rättegångs
balken, 19 ~ ,..,drad senast 1972:431). 

3 Upprättade lagförslag 

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

I. lag om ändring i regeringsformen, 
2. lag om ändring i riksdagsordningen. 
3. lag om lagrådet, 
4. folkomröstningslag. 
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4 Specialmothering 

4.1 Förslaget till lag om ändring i regeringsformen 

2 kap. 7 ~ 

I fräga om de överväganden som ligger till grund för de foreslagna 
~indringarna i denna paragraf fär jag hiinvisa till den allmiinna motiveringen 
(avsnitt 2.6). 

Xndringarna överensstämmer i allt väsentligt med ändringarna enligt 

rättighetsskyddsutredningens förslag. Två mindre jfö11kningar har dock 
gjorts i förhållande till kommittcfiirslagel. Sålunda har avfattningen av andra 
stycket första meningen ändrats genom att orden "sitt uttryckliga samtycke" 
bytts ut mot "uttryckligt samtycke". Diirigenom har avfattningen anpassats 

till giillande regel i 7 ~ I lagen om svenskt medborgarskap. Departements
förslagets lydelse hindrar självfallet inte att det i vanlig lag föreskrivs att 
samtycket skall liimnas av den underårige sjiilv. Vidare har kommitteförsla
gets andra undantag från grund regeln om skydd för medborgarskapet fått en 
något mindre detaljerad utformning (jfr den nya 7 a ~ i lagen om svenskt 
medborgarskap l. 

2 kap. 9 ~ 

Det nya tredje stycket har kommenterats i den allmänna motiveringen 
(avsnitt 2.6). I sak överensstämmer Rireskriften helt med kommittcförslagets 
motsvarande bestiimmclscr. 

2 kap. JO ~ 

I fråga om de överväganden som ligger till grund för det nya andra stycket 
får jag hänvisa till den allmänna motiveringen (avsnitt 2.6). I sak har den 
ändringen gjorts i jämförelse med kommitteförslaget att retroaktivitetsför
budet i fråga om avgifter begränsas till avgifter till staten. Redaktionellt har en 

viss omarbetning gjorts. 
Enligt undantagsregeln i andra meningen iir retroaktivitet under angivna 

förutsättningar tillåten om regeringen eller riksda_gsutskott när den omstän

dighet som utlöste skattskyldigheten inträffade hade lämnat förslag härom 

till riksdagen. Med förslag jämställs skrivelse från regeringen om att sådant 
Rirslag iir att vänta. Den avgörande tidpunkten är den dag då proposition, 
utskottsbetänkande respektive skrivelse med meddelande blir allmän hand
ling hos riksdagen. Enligt nuvarande regler härom blir avgörande tidpunkt för 
en proposition och ett meddelande fr[tn regeringen den dag då propositionen 
eller skrivelsen kommer in till kar1markanslict. för ett utskottsbetänkande 
blir den avgörande dagen i regel när betänkandet första gången anmäls i 
kammaren. Retroaktivitet iir i forvarningsfallen tillåten från och med dagen 
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efter den dag dä fiirvarningcn gavs. 

Med f\irslag som har lagts fram av riksdagsutskott llirst:1s enbart utskotts

majoritctens fiirslag, s[1ledcs inie - som har förordats i ett remissyttrande -

förslag som har framfhrts rcservationsvis i utskottet. 

För att en skatteregel skall fft tilliimpas retroaktivt från dagen di1 

propositionen i iirendct kom in till kammarkansliet kriivs inte att det r[1der 

fullstiindig överensstiimmelse mellan förslaget till föreskrift i propositionen 

och den sedermera antagna lagen. Vid riksdagsbehandlingen kan alltså vissa 

jiimkningar göras utan att man går miste om möjligheten till retroaktiv 

tilliimpning. 

Vad giiller det fallet att regeringen meddelar riksdagen att den avser att 

föreslå en retroaktiv skatteregel iir det tydligt, att meddelandet inte kan 

innehålla någon detaljerad beskrivning av kommande J'örslag. Det viisentliga 

iir att det genom meddelandet görs klart vilken typ av transaktion, intiikt, 

~wdrag et1:. som förslaget avses ingripa mot samt från vilken tidpunkt 

retroaktiviteten skall giilla. Diircmot kan inte generellt kriivas att clel siitt, på 

vilket ingripandet skall ske, preciseras. 

2 kap. 12 S 

De grundliiggande bestämmelserna om det siirskilda förfarandet som 

under vissa förutsättningar skall ti!Himpas vid behandlingen av förslag till 

rättighetsbegriinsande lagstiftning har tagits in i tre nya sty1:ken. tredje-femte 

styckena. i förevarande paragraf. I tredje stycket anges bl. a. huvudregeln 

angående tillämpningsområdet för förfarandet. I fjärde stycket ges undan

tagen frii.n tillämpningsområdet och i femte stycket en föreskrift angående 

vilket organ inom riksdagen som avgör om förfarandet iir tilliimpligt. Övriga 

best~immelser om förfarandet återfinns i 2 kap. 20 ~tredje stycket och 13 kap. 

H. 
I fråga om de överviiganden som ligger till grund för de nya bestlimmel

serna får jag hänvisa till den allmiinna motiveringen (avsnitt 2.1 och 2.2). 
I sak överensstämmer departementsforslaget med kommittcforslaget. På 

grundval bl. a. av påpekanden under remissbehandlingen har emellertid vissa 

redaktionella ändringar gjorts. Tredje stycket har sålunda iindrats så att det 

klart framgår att förfarandet iir tilliimpligt inte bara på lagförslag som 

begränsar en rättighet utan ocksa på sådana lindringar i en rättighetshegriin

sande lagstiftning som är neutrala från riittighetssynpunkt eller som syftar till 

att upphäva en rättighetsbegränsning. I Giirde stycket har bl. a. hänvisningen 

till TF fått jämkad avfattning. Föreskriften om konstitutionsutskottets 

siirskilda befattning med förfarandet har tagits in i femte stycket och avfattats 

så att det klan framgår att utskottet prövar också frågan om någon av 

undantagsreglerna i Gärde stycket är ti!Himplig på ett lagförslag. 

I betänkandet redovisas utförligt vilka lagbestämmelser som enligt 

kommittens uppfattning kommer att omfattas av det siirskilda förfarandet 
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(s. 84-94 och 178-209). Enligt min mening bör de allmiinna grundsatser som 

kommitten hiir har tillämpat godtas. Jag får således hänvisa till betänkandet i 

dessa delar. Med anledning av vad som har anförts i ett remissyttrande bör det 

framhållas att det särskilda forfarandet inte skall tillämpas på sådan lag som 

vissa bestämmelser i TF (l. ex. 4 kap. 4 *· 5 kap. I och 2 ~~ samt 7 kap. 3 * 
första stycket 3) hiinvisar till. 

Kommitten berör också frågan huruvida det siirskilda flirfarandet iir 

tifömpligt när ett förslag till rättighetsbegränsancle lag utgör en foljdänclring 

till en grundlagsändring eller till ett godkännande av tillträdet till en 

konvention. I ett särskilt avsnitt diskuterar kommitten hur man skall förfara 

om mer lin ett särskilt lagstiftningsförfarande är tillämpligt på ett lagförslag 

som angår rättighetsbegränsning. Även i dessa delar får jag hänvisa till 

betänkandet (s. 76 m. 
Med anledning av uttalanden under remissbehandlingen bör det fram

hållas att det enligt paragrafen givetvis är möjligt att ändra ett forslag inom ett 

iirendes ram också innan förslaget har vilat den utsatta tiden. 

Det har inte ansetts behövligt med en siirskild regel om prövningen av 

frågan huruvida en ändring i ett vilande förslag ligger inom eller utanför det 

ursprungliga ärendets ram. Nuvarande bestämmelser, i första hand 2 kap. 9 ~ 

RO, får anses vara tillfyllest. Någon risk för att frågan om vad som ligger inom 

ett lagstiftningsärendes ram skall medföra några problem vid lagprövningen 

synes inte föreligga. Det är givet att det är riksdagen som i praktiken avgör 

denna fråga. 

2 kap. 18 § 

I fråga om ändringen i denna paragraf får jag hänvisa till den allmänna 

motiveringen (avsnitt 2.6). 

2 kap. 20 § 

I första stycket har punkt 3 och i andra stycket punkt 5 ändrats så att 

punkterna hänvisartill det nya tredje stycket i 2 kap. 9 §.Härigenom klargörs 

att även utlänning blir tillförsäkrad rätt att få ett frihetsberövande prövat av 

allmän domstol, även om prövningen inte har uppdragits åt domstol eller 

annan behörig myndighet. 

I enlighet med vad jag har förordat i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.2) har till denna paragraf fogats ett nytt tredje stycke som anger all det 

särskilda förfarandet för rättighetsbegränsandc lagstiftning är tillämpligt på 

föreskrifter som avses i paragrafens andra stycke. Angående exempel på 

föreskrifter på vilka förfarandet blir tillämpligt på grund av tredje stycket får 

jag hänvisa till vad kommitten har anfört (betänkandets. 210 I). 
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8 kap. I ~ 

Ändringen här är föranledd av de nya reglerna i 2 kap. 12 ~. 

8 kap. 4 ~ 

Denna paragraf ställer f. n. för de rådgivande f'olkomri.istningarnas del upp 

ett lagkrav såväl beträffande utformningen av den fråga som skall stiillas till 
medborgarna och tidpunkten för en viss folkomröstning som beträffande 

förfaranderegler av mera generell natur. Det föreslagna tillägget till para
grafen innebär att kravet på Jagform för de regler som gäller sjiilva 
omröstningsförfarandet kommer att omfatta också bestiimmelser om folk
omröstning i grundlagsfrågor. Som niirmare har utvecklats i den allmiinna 
motiveringen (avsnitt 2.5) skall diiremot ett beslut att sådan folkomröstning 

skall äga rum inte fattas i form av lag. 
Med uttrycket "föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning" avses hiir 

regler om alla de åtgiirder som giiller genomförandet av en folkomröstning. 
Hit hör således såväl bestämmelser om Ctirberedclserna inför en omröstning 
som föreskrifter om röstningsprm:eduren, sammanriikningsf'örfarandet och 

besvärsförfarandet. 
Uttrycket "grundlagsfråga" syftar såviil på frågor om stiftandc, ändring 

eller upphävande av grundlag som på frågor där beslut enligt särskilda regler i 
regeringsformen skall fattas i grundlagsstiftningsform. 

Som framgår av vad jag har anfört i det föregående förordar jag att en 
särskild folkomröstningslag införs. 

8 kap. 7 § 

År 1978 beslutade riksdagen en ny ransoneringslag (SFS 1978:268). I 
samband med lagens tillkomst uppkom frågan om hur ordet "niiringsverk
samhet" i punkt 3 i första stycket i förevarande paragraf skall tolkas. Vad 
frågan ytterst gällde var om riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela 
föreskrifter om ransonering, vilka inte riktar sig till näringsidkare och inte 
avser mellanhavanden mellan näringsidkare och konsumenter man tar sikte 
enbart på enskilda. Lagrådet fann för sin del att ett sådant bemyndigande 
kunde godtas men ansåg det angeläget att avfattningen av punkt 3 bringades 
till bättre överensstämmelse med en sådan tillämpning av delegationsbe
stämmelsen (prop. 1977178:75 s. 145). I propositionen anfördes med anled
ning härav att vad lagrådet hade anfört kunde tas upp till övervägande i 
samband med att vissa bestämmelser i RF sågs över inom justitiedeparte
mentet (prop. s. 146). Försvarsutskottet uttalade att det var önskvärt att 
grund lagsstödet för ransoneringslagen blev helt entydigt (föU 1977178: 13 s. 
16). Riksdagen godtog utskottets uttalande (rskr 1977178:214). 

Mot bakgrund av vad som sålunda har förekommit har ordet "'ransone
ring" lagts till i uppräkningen i fl.irsta stycket punkt 3. 
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8 \\ap. 15 ~ 

Denna paragraf innehiillcr de centrala reglerna om grundlagstif"tningsfiir
farandet. De iindringar som har gjorts iir föranledda av förslagen om en viss 
tidsfrist mellan de två hesluten i grundlagstiftningstlirfarandct och om 
folkomröstning i grundlagsfrågor. De allmiinna överviiganden som ligger till 
grund för de nya reglerna har redovisats i den allmiinna motiveringen (avsnitt 
2.5). I sak överensstämmer depart,~mentsforslaget hell med kommitteförsla
get. Redaktionellt har några mindre jiimkningar gjorts. 

Regeln 0111 tidsfrist tas in i första stycket. I den allmänna motiveringen har 

sagts att föreskriften inte hindrar att ett förslag till grundlagsändring läggs 
fram senare och läggs till grund för ett vilande beslut. Om inte konstitu
tionsutskottet senast vid heredningen av ärendet medger undantag från 

tidsfristen, k.an emellertid förslaget inte sluthehandlas under den närmaste 
valperioden. Det måste i stället vila till den diirpå följande, alltså över två 
riksdagsval. 

Med den tidpunkt då ärendet första gången anmiildes i riksdagens 
kammare syftas på dagen då förslaget bordlades där. Om en proposition eller 
ett utskottsförslag anhängiggörs genom att lämnas till kammarkansliet under 
riksdagens ferier, räknas således tidsfristen från det kammarplenum efter 
ferierna. då förslaget anmiildcs till bordläggning. 

Några särskilda föreskrifter angående förfarandet hos konstitutionsut
skottet torde inte behövas. Önskar någon ledamot av regeringen inför 
utskottet motivera en hemställan om undantag från tidsfristen, kan utskottet 
bevilja det (4 kap. 12 ~ ROl. llär kan erinras om ett uttalande av konstitu
tionsutskottet (KU 1970:27 s. 9), enligt vilket statsråd inte skall delta i 
utskottets överläggning. Kammaren skall underrättas om undantag från 
tidsfristen Ufr 3 kap. 16 S RO). 

Reglerna om folkomröstning i grundlagsfrägor bildar paragrafens tredje 
och fjärde stycken. Tredje styckel innehåller den grundliiggande förutsätt
ningen för att folkomröstning skall_ anordnas - att minst en tredjedel av 
riksdagens ledamöter röstar för bifall till yrkande om omröstningen -samt de 

diinill knutna procedurreglerna. Tidsfristen för alt framställa yrkande om 

folkomröstning har efter mönster av 3 kap. 10 och 11 S~ RO bestämts till 
femton dagar. I likhet med yrkande om misstroendefdrklaring skall enligt 
förslaget ett yrkande om folkomröstning inte beredas i utskott. 

De föreslagna nya bestämmelserna förutsätter att riksdagen. när den fattar 
ett vilande beslut i en grundlagsfråga, gör detta i så god tid under riksmötet att 
den i tredje stycket angivna fcmtondagarsfristen kan löpa ut och beslut fattas 

med anledning av ett ev. yrkande om folkomröstning Ufr vad kommitten har 
anfört under I kap. 4 ~RO. bet(inkandet s. 216). 
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8 kap. lfo § 

;\vden nya lydelsen framgår all folkomröstning enligt 8 kap. 15 §inte kan 
ingä som ett led i stiftande av riksdagsordningen. Skiilet hiirtill har berörts i 
den allmänna motiveringen (avsnitt 2.5). Paragrafen överensstiimmer med 
mindre redaktionella jiimkningar med kommitteflirslagets motsvarande 

bcstiimmclse. 

8 kap. 18 § 

I denna paragraf finns grundlagsbestiimmelser om lagrådet. I fråga om de 

nya regler som föreslås får jag hiinvisa till den allmiinna motiveringen (avsnitt 
2 . ..l). I sak överensstiimmer departementsförslaget helt med utredningsför
slaget. Redaktionellt har däremot ett flertal ändringar gjorts. 

De viktigaste nyheterna återfinns i andra och tredje styckena. I andra 
stycket ges föreskrifter om niir ytlrande bör inhiimtas och i tredje stycket 

regleras lagrådsgranskningens inriktning. 
Av andra stycket framgår all Liven lag som avses i 11 kap. RF hör till de 

lagar som bör granskas av lagrådet, om lagen är viktig för enskilda eller från 
allmän synpunkt. Av de i 11 kap. avsedda lagarna kan åtskilliga ha stor 
principiell betydelse för stora grupper av enskilda. Så är fallet med de lagar 
som anknyter till kapitlets bestämmelser om domstolar i I, 3 och 4 §§ samt 
med lag om överliimnande av myndighetsutövning till enskilt organ (6 § 

tredje stycket) och lag angående resningsinstitutet ( 11 § ). Stor betydelse för 
offentliga tjiinstemän och indirekt för den statliga verksamheten kan de lagar 
ha som åsyftas i 5 ~första stycket I och 10 §.De övriga typer av lagar som är 
niimnda i 11 kap. torde merenclels ha mindre betydelse från de hUr aktuella 

synpunkterna och torde ofta kunna lämnas utanför lagrådets granskning. 
Vad som åsyftas Ur lag enligt vilken statlig förvaltningsmyndighet under
ordnas riksdagen och inte regeringen (6 §),lag som innehåller krav på svenskt 
medborgarskap för statlig eller kommunal tjänst <9 § tredje stycket) och lag 
med begränsning av regeringens dispensbefogenhet 02 §). 

Den undantagsregel som syftar på "frågans beskaffenhet" - lagrådets 
yttrande behöver inte inhämtas, om dess hörande skulle sakna betydelse på 
grund av frågans beskaffenhet - får sin innebörd bestämd främst genom 
regeln i det följande stycket om inriktningen av lagrådets granskning. 

Innebörden av den andra unclantagsregeln - att lagrådets yttrande inte 
behöver inhämtas, om dess hörande skulle fördröja lagstiftningsfrågans 
behandling så, att avsevärt men skulle uppkomma - kommer i viss mån att 
variera med omständigheterna. Är lagrådets arbetsprogram ansträngt, kan 
det bli nödvändigt au för den skull avstå från remiss elit. Det kan dock ibland 
vara möjligt för en lagråclsavdclning att avbryta ett mera omfattande 
granskningsarbete och låta ett mindre men brådskande lagförslag få före
träde. I andra fall kan det finnas en möjlighet att inrätta en lagråclsavclelning 
för granskning av ett visst förslag eller en samling av förslag som det annars 

5 Riksdag('ll 1978179. I sam/. Nr 195 
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skulle vara svårt all bereda plats för. Givetvis kan det också finnas förslag som 

Ur så brådskande all yllrande a\· lagrädet inte kan avvaktas ens om en 

avdelning i och för sig skulle kunna ta upp ärendet till behandling utan 

drö,ismål. 

Bestämmelserna i andra stycket hindrar naturligtvis inte att man inh~imtar 

lagrådets yttrande över andra forfattningsförslag iin som avses där. Siirskilda 

regler för sådana fall har inte ansetts nödviindiga. 

I andra stycket har den iindringenjiimfört med kommilleförslaget gjorts att 

uttrycket "riksdagen finner"' i första och andra meningen i utredningsför

slaget har fått utgå. I stället föreslås en ny sista mening i stycket av innebörd 

att riksdagens avgörande av frågan om lagrådets yttrande hör inhUmtas är 

slutgiltigt. Riksdagens prövning av frågan kan vara antingen uttrycklig -

riksdagen beslutar t. ex. om återremiss till utskott för att lagrådsgranskning 

skall kunna komma till stånd -eller konkludent- riksdagen antar lagförslaget 

trots att lagrådet inte har yttrat sig. Den här förordade lydelsen klargör att en 

lag inte i efterhand kan sättas åt sidan enbart på den grunden att lagrf1dets 

yttrande inte har inhämtats. 

IOkap.5* 

Som jag har framhållit i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.5) hör 

möjlighet till beslutande folkomröstning föreligga inte bara i fråga om 

stiftande av grundlag utan även i fråga om beslut som till följd av särskilda 

regler i regeringsformen fattas i grundlagstiftningsform. Till sådana beslut 

hör besluten med stöd av 10 kap. 5 §första eller andra stycket om överlåtelse 

av offentligrättslig befogenhet till icke svenskt organ. På grund av det anförda 

har dessa stycken fåtl ändrad lydelse. 

Enligt 10 kap. 2 §andra stycket förutsätts grundlagstiftningsform även för 

godkännande av konventioner sor..1 Sverige inte kan biträda utan grundlags

ändring. Även i ett sådant fall kan folkomröstning begäras. Detta följer redan 

av bestämmelsens nuvarande avfattning. 

Il kap. 14 § 

I denna paragraf, som är ny, re~;leras lagprövningsrätten. Som framgår av 

vad jag har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3) är syftet med den 

nya bestämmelsen enbart att kodifiera gällande rätt. Departementsförslaget 

överenss!Ummer här helt med kommitteförslaget. 

I föreskriften anges att lagprövningsrätten utövas av domstol eller "annat 

offentligt organ". Anledningen till att det senare uttrycket används och inte 

t. ex. "'annan myndighet" är att lagprövningsrätten får anses tillkomma 

samtliga organ som tillämpar rättsregler under utövande av rättskipning eller 

offentlig förvaltning Ufr prop. 1973:90 s. 200). Lagprövningsrätt kan därför 

komma att utövas också av enskild (jfr 11 kap. 6 § tredje stycket RF). 
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13kap.7* 

Enligt denna paragraf, som lir ny, iir det siirskilda lagstiftningsfi.irforandet 
för riittighctshegrlinsande lag inte tilliimpligt, niir riket lir i krig eller i 
omcdelhar krigsfara. Bestiimmelsen har kommenterats i den allmiinna 

motiveringen (avsnitt 2.2). 

Punkt 9 Övergångsbestämmelserna 

I Hinvisningen i femte stycket har jiimkats med anledning av de lindringar i 

I kap. RF som beslöts år 1976. 

Ikrafttriidande m. m. 

Eftersom riksdagen bör kunna fatta ett andra m:h slutligt beslut om 
lindringar i RF under hösten 1979, föreslås att de nya bestämmelserna skall 

trlida i kraft den I januari 1980. 
Som kommitten har framhållit bör förbudet enligt 2 kap. 10 §andra stycket 

mot retroaktiva skatter och avgifter gälla endast betrliffande föreskrifter som 

beslutas efter det att de nya reglerna har trätt i kraft. 

4.2 Förslaget till lag om ändring i riksdagsordningen 

Förslaget överensstlimmer i sak helt med rättighetsskyddsutredningens 
förslag. Redaktionellt har endast några mindre ändringar gjorts jämfört med 
kommitteförslaget. Jag får diirför hänvisa till vad kommitten har anfört i 
dessa delar (betänkandet s. 216--220). 

Eftersom hänvisningen i tilläggsbestämmelsen 2. 7.1 till 2.14.1 numera är 
inaktuell (jfr SFS 1976:219), har den fått utgå. 

Ändringarna i RO bör träda i kraft samtidigt med ändringarna i RF, dvs. 
den I januari 1980. 

4.3 Förslaget till lag om lagrådet 

Som framgår av den allmänna motiveringen finns f. n. närmare bestäm
melser om lagrådet i lagen om lagrådet. 

De ändringar beträffande lagrådets sammansättning och tjänstgöring 
rn. m. som föreslås är så omfattande att både lagrådsutredningen och 
rättighetsskyddsutredningen funnit det lämpligt att ersätta den nuvarande 
lagen med en ny lag om lagrådet. Även jag har funnit detta vara en 
ändamålsenlig lösning. De båda utredningsförslagen överensstämmer i det 
närmaste helt med varandra. Departementsförslaget bygger i allt väsentligt på 
dessa förslag. 
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1 § 

Som framgår av den allmänna motiveringen föreslås att lagrådet skall 
kunna bestå av högst fyra avdelningar. En bestämmelse hiirom har tagits upp 
i första stycket. Avdelningarna är likstiillda (jfr 8 §l. 

Förslaget utgår från att det alltid skall finnas åtminstone en avdelning i 
lagrådet. Det ankommer på regeringen att med hiinsyn till lagrådets 

arbetsbörda besrnmma. om lagrådet skall bestå av mer än en avdelning. 
Andra stycket innehåller en föreskrift härom. Det synes lämpligt att 
regeringen, när den beslutar att lagrådet skall bestå av visst antal avdelningar, 
anger beteckningar på avdelningarna, t. ex. flirsta avdelningen, andra 
avdelningen etc. Härigenom uppnår man vissa praktiska fördelar, bl. a. när 
ledamötern:.i skall fördelas på avdelningarna. 

Bestämmelsen i andra stycket innefattar befogenhet för regeringen inte 
bara att besluta om inrättande av avdelning utan även att vid behov dra in 
avdelning. I första hand hör avdelning med högst nummer dras in. En annan 
ordning kan dock föranledas av au den avdelningen behandlar ett vidlyftigt 
ärende, medan annan avdelning saknar arbetsuppgifter. 

Givetvis är det möjligt för regeringen att bestämma tjänstgöringstiden för 
en avdelning av lagrådet till en viss begränsad del av en lagrådspcriod (jfr 6 n 
Det får förutsättas att samråd äger rum med högsta domstolen och 
regeringsrätten, innan regeringen beslutar att avdelning skall inrättas eller 
dras in. 

Som framgår av vad jag haranfön i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.4) 
skall lagrådet i huvudsak bestå av justitieråd och regeringsråd. I enlighet 
härmed anges i första stycket att i lagrådet tjänstgör justitieråd och 
regeringsråd. I en andra mening tilläggs att flera än sammanlagt nio 
justitieråd och regeringsråd inte samtidigt får tas i anspråk for tjänstgöring i 
lagrådet. Av lydelsen framgår att någon bestämd fördelning mellan antalet 
justitieråd och antalet regeringsråd som kan tas i anspråk för sådan 
tjänstgöring inte föreslås (jfr 3 § andra stycket). 

Andra stycket innehåller en föreskrift om att även annan lagfaren person 
än justitieråd och regeringsråd vid behov kan förordnas att tjänstgöra som 
ledamot av lagrådet. I praktiken bjr liksom nu i första hand f. d. justitieråd 

eller f. d. regeringsråd komma i fråga för sådant förordnande. 

3§ 

Enligt första stycket skall avd·elning av lagrådet normalt bestå av tre 
ledamöter. Om särskilda skäl föreligger, skall dock avdelning kunna bestå av 
fyra ledamöter vid behandlingen av visst ärende. Det skall ankomma på 
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regeringen all bestämma när avdelning skall ha sådan sammanslittning. Det 

får förutslittas <lll samråd äger ruril med <Jvdelningen sarnt riled högsta 

domstolen och regeringsrätten innan regeringen beslutar att visst ärende skall 

handliiggas med fyra ledamöter. Det kan IOrmodas all frågan om försliirkande 

av avdelning med en ledamot för visst ärende i praktiken kommer att väckas 

av avdelningen. 

I andra stycket fiireskrivs all såv;il justitieråd som regeringsråd skall ingå i 

avdelning samt att mer än en sådan ledamot som avses i 2 * andra stycket, 

dvs. annan lagfaren person, inte får tjiinstgöra i avdelning. Sistnämnda 

föreskrift får självständig betydelse vid sidan av bestämmelsen, all såväl 

justitieråd som regeringsråd skall ingå i avdelning, endast när en avdelning 

består av fyra ledamöter. 

Förslaget medger att avdelning med tre ledamöter kan beslå såväl av två 

justitieråd och ett regeringsråd som av ell justitieråd och två regeringsråd. 

Den förra sammansättningen bör användas företrädesvis för behandlingen av 

ärenden som ligger niirmare högsta domstolens verksamhetsområde och den 

senare sammansiittningen företrädesvis för behandlingen av ärenden som 

ligger närmare regeringsriittens verksamhetsområde. När annan lagfaren 

person än justitieråd och regeringsråd skall tjiinstgöra i avdelning, bör om 

möjligt tillses att han representerar det ;imnesområde på vilket ärenden 

företrädesvis skall handläggas på avdelningen. 

När lagrådet skall arbeta på tre avdelningar, torde normalt fem justitieråd 

och fyra regeringsråd tas i anspråk för lagrådsgranskningen. Med hiinsyn till 

granskningsområdet får man nämligen räkna med att två av avdelningarna 

skall bestå vardera av två justitieråd och ett regeringsråd och en avdelning av 

ett justitieråd och två regeringsråd (jfr dock vad som anförs under 4 S). Under 

tider då det iir tillräckligt med två avdelningar torde lagrådsgranskningcn ta i 

anspråk tre justitieråd och tre regeringsråd. Antalet justitieråd och rege

ringsråd som tas i anspråk för tjänstgöring i lagrådet är emellertid beroende 

också av i vilken utsträckning andra jurister kommer att användas för 

laggranskning. Andra än justitieråd och regeringsråd bör emellertid inte 

anlitas för tjänstgöring i lagrådet annat än när lagrådets arbetsbörda eller 

arbetsförhållandena i högsta domstolen eller regeringsrätten kräver det. 

Enligt nuvarande lagrådslag kan, om det anses behövligt, utöver de fyra 

ledamöterna utses ytterligare en person att som ledamot delta i behandlingen 

av visst ärende, vars bedömande kräver särskild fackkunskap. Enligt 

departementsförslaget skall behovet av fackkunskap i stället tillgodoses 

genom att man anlitar sakkunnig (jfr 10 *). 

4§ 

Som framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 2.4) och vad som har 

anförts under 3 § skall avdelningarna i viss utsträckning kunna ha sinse

mellan olika sammansättningar. Antalet justitieråd och regeringsråd som 

skall tjänstgöra i lagrådet blir därför beroende, förutom av antalet avdelningar 
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och förordnande för annan lagfaren person alt tjänstgöra som ledamot, även 

av frågan hur avdelningarna skall vara sammansatta. Det måste på grund 

härav fastställas hur många justitieråd och regeringsråd som skall tjiinstgöra i 

lagrådet och hur detta antal skall fördelas på avdelningarna. I 4 ~anges att 

regeringen med beaktande av 2 och J ~~ bestämmer hur många justitieråd 

och regeringsråd som skall tjiinstgöra i lagrådet och hur sådana ledamöter 

skall fördelas på avdelningar. 

Avgörande för proportionen mellan antalet justitieråd och antalet rege

ringsråd bör vara ärendenas beskaffenhet i stort, dvs. i vad mån de ligger 

närmare högsta domstolens eller regeringsrättens verksamhetsområde. 

Samråd bör naturligtvis ske med högsta domstolen och regeringsrätten innan 

beslut meddelas i saken. 

Det förtjänar att understrykas all förevarande paragraf endast avser antalet 

justitieråd och regeringsråd som skall tjänstgöra i lagrådet. frågan om 

utseende av de justitieråd och regeringsråd som skall tjänstgöra i lagrådet 

regleras i 5 ~. 

5 § 

Första stycket i förevarande paragraf i förslaget överensstämmer med 2 § 

nuvarande lagrådslag. I andra stycket föreskrivs att annan lagfaren person 

som skall vara ledamot av lagrådet förordnas av regeringen, som också 

bestämmer vilken avdelning sådan ledamot skall tillhöra. 

6§ 

Tjänstgöringstiden i lagrådet för justitieråd och regeringsråd bör i likhet 

med vad som gäller i dag i princip omfatta två år. Det synes lämpligt att annan 

lagfaren person, som skall vara ledamot av lagrådet, utses för samma tid. 

Lagrådets verksamhet bör liksom f. n. vara indelad i fasta perioder om två år. 

Härav följer emellertid att ledamöter av lagrådet inte alltid kan utses fören tid 

av två år. Om en avdelning har inrättats under pågående lagrådsperiod, bör 

ledamöterna utses endast för tiden till periodens utgång. Ett annat fall är att 

avdelning vid behandlingen av ett visst ärende skall bestå av fyra ledamöter. 

Den ledamot som endast skall delta i behandlingen av ett visst ärende skall 

utses bara för detta ärende. I enlighet med det nu sagda föreskrivs i 6 § att 

ledamöter av lagrådet utses för lagrådsperiod, om inte annat föranleds av 

regeringens beslut om avdelnings tjänstgöring eller sammansättning, samt 

att lagrådsperiod omfattar två år räknat från början av högsta domstolens 

höstsession under år med udda slutsiffra. Vidare görs en erinran om att annan 

tjänstgöringstid i visst fall föreskrivs i 13 §. 

Det är tydligt att förordnande an tjänstgöra som.ledamot av lagrådet ibland 

måste kunna hävas. Några uttryckliga bestämmelser om hävande av 

förordnande har inte ansetts behövliga. 
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Första stycket första meningen överensstiimmer med 6 § första stycket i 

nuvarande lagrådslag. I andra stycket återfinns nuvarande regel om begr~ins

ning i skyldigheten att tjiinstgör;1 i lagrådet för justitieråd eller regeringsråd 

som har uppnått 60 års ålder. Nuvarande bestiimmclser beträffande en 

motsvarande bcgriinsning av tjiinstgöringsskyldigheten för den som har 

innehaft justitieråds- eller regeringsrådsiimbete minst 15 år har däremot 

ersatts av en regel betr~fffande den som ;ir ordförande på avdelning i någon av 

domstolarna. Därvid föreslås emellertid inte möjlighet för vederbörande att 

samtycka till tjänstgöring i lagrådet. Till följd härav har bestämmelsen såsom 

behörighetsregel tagits upp som en andra mening i första stycket. 

Det har inte ansetts behövligt att uppstiilla undantag betriiffandejustiticråd 

eller regeringsråd som står i tur att förordnas till ordförande på dömande 

avdelning. Det kan förutsättas att den som väntas inom kort bli förordnad till 

ordförande inte utses att tjänstgöra i lagrådet. Även i övrigt torde man kunna 

räkna med att några problem inte skall behöva uppkomma i praktiken. 

Den nuvarande lagrådslagen utgår från att lagrådets avdelningar har lika 

behörighet att handlägga remitterade ärenden. 

Någon uttrycklig föreskrift härom finns dock inte. Enligt I §andra stycket i 

lagen skall. när extra avdelning tjiinstgör. ärendena fördelas mellan avdel

ningarna på sätt dessa samfällt bestämmer. 

Med hänsyn till att avdelningarna i lagrådet enligt förslaget skall kunna ha 

sinsemellan olika sammansättning bör uttryckligen anges att avdelningarna 

har lika behörighet att behandla iirenden som ankommer på lagrådet. En 
bestämmelse hiirom har tagits upp i första stycket. 

I andra stycket föreskrivs att ärendena fördelas mellan avdelningarna på 

det sätt lagrådets ledamöter bestämmer. 

9 § 

Enligt 11 *skall omröstning ske i den omfattning som finnes påkallad, när 

skiljaktiga meningar förekommer viden avdelnings behandling av ett ärende. 

Dessa regler förutsätter att bestiimmelser meddelas om vem som skall vara 

ordförande på avdelning. I första stycket av förevarande paragraf anges därför 

att ordförande på avdelning i lagrådet skall vara det justitieråd eller 

regeringsråd som först har utnämnts till sådant ämbete samt att förutvarande 

justitieråd och regeringsråd hiirvid jämställs med justitieråd och regeringsråd. 

Detta överensstämmer med den ordning som tillämpas f. n. 

Enligt förslaget skall vissa frågor rörande lagrådets tjänstgöringsforhål

landen avgöras av lagrådets samtliga ledamöter. Det har synts lämpligt att 

även ta upp en uttrycklig bestämmelse om vem som skall vara ordförande när 
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l:igrådets ledamöter sammanträder samfällt. Av andra stycket framgår att 

ordförande i sådant fall skall vara den iildste ordföranden på avdelning. 

Härmed åsyftas den av avdelningsordförandena som är äldst i tjiinsten. 

JO§ 

Vid lagrådets granskning av regeringens förslag är det departement i vilket 

ftirslaget har utarbetats skyldigt att tillhandahålla föredragande, iiven om 

ärendet har remitterats av riksdagsutskott. Beträffande granskningen av 

lngförslag som har väckts inom riksdagen ankommer det på vederbörande 

utskott att tillhandahålla föredragande. Bestämmelser i dessa hänseenden 

inleder denna paragraf. 

Lagrådsutredningen har föreslagit att lagrådet vid behandlingen av visst 

ärende skall som sakkunnig kunna anlita person med särskilda fackkunska

per. Sådan sakkunnig skall enligt förslaget f6rordnas av regeringen på begäran 

av lagrådsavdelningen. Förslaget innebär den ändringen i förhållande till 

gällande ordning att den särskilt tiJlkallade sakkunnige inte som nu skall vara 

ledamot av lag~ådet utan biträda delta. En föreskrift i ämnet skall enligt 

förslaget tas in i lagen om lagrådet. 

Rättighetsskyddsutreclningen har godtagit förslaget med den ändringen att 

lagrådet och inte regeringen skall utse den sakkunnige. Enligt min mening 

talar här övervägande praktiska skäl för lagrådsutredningens förslag. Andra 

stycket har utformats i enlighet härmed. 

I I § 

I denna paragraf har tagits upp bestämmelser om omröstning i lagrådet. I 

första stycket föreskrivs att om skiljaktiga meningar förekommer vid 

behandlingen av ärende, omröstning skall ske i den utsträckning som finnes 

påkallad. Det har inte ansetts behövligt med några mera ingående regler 

härom, även om besvlirliga frågor om vad som bör vara tema för omröstning 

någon gäng kan tänkas uppkomma. Enligt andra stycket i paragrafen gäller 

vid omröstning den mening som omfattas av flest ledamöter eller, om flera 

meningar har fått lika många röster, elen mening som biträds av den äldste (jfr 

9 §) bland dem som har röstat för någon av dessa meningar. 

Paragrafen är tillämplig inte endast vid lagrådsavdelnings granskning av ett 

remitterat författningsförslag utan även när lagrådets samtliga ledamöter har 

att besluta i vissa frågor. 

12 § 

Förevarande paragraf i förslaget överensstämmer i sak med 4 §nuvarande 

lagrådslag, dock att förslaget till skillnad från gällande regel omfattar även 

annan lagrådsledamot än justitieråd. 
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13* 

I paragrafen har tagits upp bestiimmelser som i sak överensst;immer med 

5 ~ nuvarande lagrådslag. Betriiffande den niirmare innebörden av de 

föreslagna bestämmelserna kan följande framhållas. 

Enligt första stycket skall ersättare för justitieråd resp. regeringsråd, som 

avgår från sitt domarämbete eller far förfall, utses endast niir behov därav 

föreligger. Om justitieråd eller regeringsråd som avgår från sitt ämbete 

förordnas av regeringen att i fortsiittningen tjiinstgöra på avdelningen (jfr 2 s 
andra stycket och 5 Sandra stycket), finns inte något utrymme för att tilliimpa 

förevarande bestämmelse. Ett annat fall. då ersiittare inte behöver utses. iir att 

det justitieråd eller regeringsråd som avgår eller får förfall har utsetts att i 

egenskap av fjärde ledamot tjänstgöra endast vid behandlingen av visst 

ärende. för att ersiittare inte skall behöva utses kriivs dock då att regeringen 

upphäver sitt beslut om att avdelningen skall bestå av fyra ledamöter. 

Om en ledamot eljest får förfall under pågående behandling av ett ärende, 

uppkommer fråga hur avdelningen skall förfara beträffande ärendets fortsatta 

handläggning. Av 3 S första stycket följer att avdelning alltid måste bestå av 

minst tre ledamöter. Det är därför nödvändigt att ersättare förordnas. såvida 

inte behandlingen av ärendet kan vila till dess den ledamot som har fått fårfall 

kan återinträda. Om ärendet är av sådan beskaffenhet att det kan delas upp i 

fristående avsnitt, som kan bedömas var för sig, bör inte något hinder 

föreligga mot att den ledamot som har fått förfall svarar för avsnitt i vars 

behandling han har deltagit och att ny ledamot som ersätter honom deltar 

endast i granskningen av övriga avsnitt. Ett sådant förfarande bör kunna 

tillämpas särskilt då ärendet omfattar flera lagförslag (se t. ex. lagrådets 

yttrande i prop. 1969:124 s. 148) men ibland även i andra fall. Om ärendet 

däremot inte lämpligen kan delas upp på antytt sätt. blir följden att den nye 

ledamoten måste delta i lagrådets yttrande i dess helhet. Detta innebär att han 

måste sätta sig in i hela ärendet. låt vara att i detta läge förnyad föredragning i 

allmiinhet torde kunna undvaras. 

Förevarande paragraf i förslaget avser. liksom motsvarande bcstlimmelsc i 

nuvarande lagrådslag, endast den situationen att det iir justitieråd eller 

regeringsråd som får förfall. Liknande problem kan uppkomma om annan 

lagfaren person, som tjänstgör som ledamot av lagrådet, får förfall. Några 

uttryckliga bestämmelser for denna situation har dock inte ansetts behöv

liga. 

14 * 
I paragrafen har tagits upp en bestämmelse som överensstämmer med 8 ~ 

nuvarande lagrådslag. 
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Betriiffande ledighet för lagrådets ledamöter finns f. n. bestämmelser i 9 * 
nuvarande lagrådslag. Ledamot som tillhör lagrådets ordinarie avdelning iir 

beriittigad till tre månaders ledighet varje ar på tid som avdelningen eller, om 

även extra avdelning är i tjiinst, de tjiinstgörande avdelningarna samfällt 

bestämmer. Beträffande ledighet för ledamot som tillhör extra avdelning 

beslutar de tjänstgörande avdelningarna samfällt~ ledigheten får inte över

stiga tre månader om året. 

Med hänsyn till att lagrådets <wdelningar enligt förslaget skall vara helt 

likstiillda bör bestämmelser om ledighet i princip vara gemensamma för alla 

ledamöter i lagrådet. Undantag bör dock göras för ledamot som har börjat 

tjiinstgöra under pågående lagrådsperiod samt för ledamot som endast deltar i 

behandlingen av visst ärende. I enlighet hiirmed anges i första stycket av 

förevarande paragraf att ledamot av lagrådet iir berättigad till tre månaders 

ledighet om året på tid som lagräd.;:ts ledamöter bestiimmer. I andra stycket 

föreskrivs att ledamot, vars tjänstgöring har inletts under pågående lagråds

period. erhåller ledighet enligt vad lagråuets ledamöter bestämmer och att 

ledigheten inte får överstiga tre månader om året. Tredje stycket slutligen 

innehåller att andra stycket skall tillämpas också på ledamot, som iir 

förordnad att delta i behandlingen av visst iirende. 

Paragrafen är tillämplig endast i fråga om avdelningar som är i tjänst. 

Därför har inte krävts någon siirskilc bestämmelse för det fallet all avdelning 

dras in under pågående lagrådsperiod. Man kan utgå från att ett justitieråd 

eller regeringsråd som i sådant fall återgår till den domstol han tillhör blir 

kompenserad för ledighet som han inte har kommit i åtnjutande av under 

tjänstgöringen i lagrådet. Så görs f. n. 

16 § 

Enligt 10 §första stycket nuvarande lagrådslag skall, när förordnande inte 

gäller att extra avdelning av lagrådet skall vara i tjänst, justitieråd och 

regeringsråd som hör till sådan avdelning i stiillet tjänstgöra i den domstol de 

tillhör. I paragrafens andra stycke föreskrivs att. om regeringen har meddelat 

lagrådet att under viss tid ärende inte är att förvänta till behandling, 

justitieråd och regeringsråd som hör till lagrådets ordinarie avdelning under 

denna tid likaledes skall tjänstgöra i den domstol de tillhör, såvida de inte 

enligt 9 § åtnjuter ledighet. De skall dock delta i handläggningen av 

brådskande ärende som ankommer på avdelningen. 

Den nya lagen utgår frän an lagrådsledamöters förordnanden skall gälla 

endast för tid då avdelning som de tillhör är i tjänst. Någon motsvarighet till 

första stycket i JO~ nuvarande lagrådslag behövs diirför inte. 

Kan det förutses att avdelning. ur.över en som alltid måste finnas, kommer 

att sakna ärenden för liingre tid, bör regeringen dra in avdelningen tills vidare. 

Detta kan ske med stöd av 1 ~ departementsförslaget. 
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Bestiimmelsen i 16 § forsla stycket tar sikte på det follet att endast en 
lagråclsavdelning finns. Mir regeringen överv;iger. om den skall hinrna ett 
sådant meddelande som avses diir. bör hiinsyn tas Uven till eventuella 
remisser från riksdagsutskott. Det bör också beaktas att avdelningen kan 
förbereda behandlingen av senare iirenden. t. ex. genom all läsa betänkanden 
och sammanställningar av remissvar. En annan omständighet av betydelse är 

att ledamöternas arbetskapacitet inte kan utnyttjas effektivt i högsta 

domstolen eller regeringsriitten. om deras tjänstgöring där blir endast 
kortvarig. 

För det fall att det mera tillfälligt inte finns arbete for avdelning kan det 
med hiinsyn till arbetsbelastning i de båda högsta domstolarna vara önskvärt 
att avdelningens ledamöter tjänstgör i domstolarna. I enlighet med vad 
högsta domstolen har forordat under remissbehandlingen har det därför i 
departementsförslaget lagts till en föreskrift som möjliggör en sådan tillfällig 
tjänstgöring i högsta domstolen och regeringsrätten. Enligt föreskriften 
förutsätts all tjänstgöringen kan ske utan olägenhet för lagrådets verksamhet. 
Det är lagrådets ledamöter som samfällt skall avgöra om denna förutsättning 
föreligger. Bestämmelsen i andra stycket är tillämplig oavsett om lagrådet 
består av en eller flera avdelningar. 

17 § 

Förevarande paragraf överensstiimmer med 7 § nuvarande lagrådslag. 

Ikraftträdande m. m. 

Den nya lagrådslagen bör träda i kraft samtidigt med ändringarna i RF. 

4.4 Förslaget till folkomröstningslag 

Detta förslag omfattar arton paragrafer. Det är disponerat på följande sätt. 
Efter en inledande paragraf följer bestämmelser (2-4 §§) om den yttre or
ganisationen för folkomröstnings genomförande. Rösträtten är reglerad i 
5 ~- I 6-10 g finns regler om omröstningens förberedande och genomfö
rande, bl. a. om röstsedlar. Sammanräkningsförfarandet normeras genom 

11-15 ~~.vilka följs av två paragrafer (16 och 17 ~~)om besvär över folk
omröstningsforrättning. I en avslutande paragraf erinras om bestämmelser 
som får tas upp i särskild lag for en viss rådgivande folkomröstning. -
I åtskilliga hänseenden har mer eller mindre generellt kunnat hänvisas till 
bestämmelserna i vallagen < 1972:620. omtryckt i 1976:404, ändrad senast 
1978:907). 
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Den inledande paragrafen anger lagens tillämpningsområde genom en 

hänvisning till folkomröstning som avses i 8 kap. 4 ~ RF. Lagen gäller 

alltså endast folkomröstning som anordnas i hela landet. 

2 ~ 

Den myndighet som enligt vallagen är central valmyndighet - f. n. riks

skatteverket - bör ha motsvarande uppgifter i fråga om folkomröstning. 

En bestämmelse härom har tagits upp i denna paragraf. Regeringen kan 

med stöd av 8 kap. 13 ~tredje stycket RF uppdra åt myndigheten att utfärda 

verkställighetsföreskrifter till folkomröstningslagen. 

3 ~ 

Som röstavgivningsområden bör tjäna valdistrikt som avses i vallagen. 

Paragrafen innehåller en föreskrift härom. En fråga för sig är vilka områden 

som röstsammanräkningen skall avse. Enligt vad som närmare anges under 

11 och 12 ~~ föreslår jag att vid den slutliga sammanräkningen kommun 

eller del av kommun som bildar valkrets vid kommunfullmäktigeval skall 

utgöra minsta redovisningsenhet. 

4 ~ 

Kommunal val nämnd bör ha samma uppgifter i fråga om folkomröstning 

som beträffande riksdags- och kommunalval. Detta föreslås komma till ut

tryck i första stycket av förevarande paragraf genom föreskriften att val

nämnd som avses i vallagen svarar för omröstningens genomförande inom 

varje kommun. I de fall där en folkomröstning hålls samtidigt med val 

till riksdagen skall enligt andra stycket de av valnämnden utsedda val

förrättarna också tjänstgöra som omröstningsförrättare. I fråga om andra 

folkomröstningar föreskrivs att valnämnden skall utse särskilda omröst

ningsförrältare för varje omröstningsdistrikt. Denna bestämmelse är analog 

med den i 3 kap. 4 ~ vallagen angående val förrättare. Vad som är föreskrivet 

i vallagen om valförrättare bör gälla också för särskilt utsedd omröstnings

förrältare. 

Enligt 49 ~ 2 mom. i 1809 års RF tillkom rätt att delta i folkomröstning 

envar, som var röstberättigad vid val till riksdagen. En motsvarande regel 

har i det föregående: föreslagits beträffande folkomröstning i grundlagsfråga 

(8 kap. 15 §fjärde stycket RF). Någon sådan bestämmelse finns däremot inte i 

RF för de rådgivande folkomröstningarnas del. En föreskrift att rösträtt vid 
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folkomröstning tillkommer den som iir röstberiittigad vid val till riksdagen 
hör därför införas i folkomröstningslagen. Foreskriften bildar första stycket i 

paragrafen. Vem som är röstberättigad vid val till riksdagen framgtir av 3 kap. 
2 ~ RF och, såvitt gäller utlamlssvenskar, dessutom av 4 kap. 11 ~ valla

gen. 
Frågan huruvida röstriitt föreligger vid folkomröstning bör. liksom när 

det gäller val. avgöras på grund av en röstlängd Ufr 3 kap. 2 ~ andra stycket 
RF). Samma röstlängd som vid riksdags- och kommunalval bör användas. 
Bestämmelser härom ingår i ett andra stycke i paragnifen. 

Talan mot beslut över anmiirkning mot röstlängd resp. talan mot beslut 
om rättelse av röstlängd bör kunna iiga rum i samband med besvär över 
folkomröstning på samma sätt som i fråga om besvär över val. En regel 
av denna innebörd har också tagits in i andra stycket. 

I tredje stycket föreslås en föreskrift om var särskild röstlängd skall finnas 
tillgänglig vid folkomröstning. Föreskriften anknyter till motsvarande regel 

i 4 kap. 20 ~ vallagen. 
I ett utkast till en motsvarande folkomröstningslag. vilket lades fram av 

grundlagberedningen (SOU 1972: 16), fanns en bestiimnielse om att varje 
röstande äger en röst. /\.led hänsyn till stadgandet i I kap. I ~ RF om att den 
svenska folkstyrelsen bygger på bl. a. lika rösträtt finner jag emellertid en 

sådan bestämmelse obehövlig. 

6 ~ 

Röstkort bör utsändas inför folkomröstning lika väl som inför val. Samma 
ordning som vid val bör iakttas (7 kap. vallagen). Härom finns i förslaget 
bestämmelser i första stycket. Av bestämmelsen att gemensamt röst kort 
skall utfärdas i fråga om riksdagsval och samtidigt därmed förrättad folk
omröstning sammanställd med föreskriften i 7 kap. 2 ~andra stycket vallagen 
om gemensamt röstkort för samtidigt förrättade val och den här intagna 
hänvisningen till sistnämnda lagrum följer att ett enda röst kort skall utfärdas 
för alla de val och folkomröstningar som kan komma att äga rum samtidigt. 

Röstkorten innehåller viss information om folkomröstningen. Att en folk
omröstning dessutom måste föregås av särskild information till väljarna 
är uppenbart. Lika litet som i fråga om val (se prop. 1972: 105 s. 99) bör 
emellertid föreskrivas att särskild kungörelse skall utfärdas angående folk
omröstningen. I stället bör tas upp en allmänt hållen erinran om att centrala 
valmyndigheten på lämpligt sätt bör informera om omröstningen och de 
regler som gäller fcir den. Såvitt gäller folkomröstning i grundlagsfråga skall 
denna information bl. a. avse lydelsen av det förslag som omröstningen 
avser. Denna erinran, som har avfattats efter mönster av 7 kap. 4 § vallagen, 
föreslås bilda ett andra stycke i paragrafen. 
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7-9 ~~ 

I 7 och 8 ~~finns bestiimmelser om röstsedlar. 9 ~upptar en grum!Higgande 

regel om formen för ställningstagande vid folkomröstning. 

Vid val enligt vallagen används till valsedlar siirskilda, standardiserade 

blanke11er som tillhandahålls av centrala valmyndigheten (6 kap. I ~ val

lagen). I stor utstriickning har också de valsedlar som avges vid valen forsetts 

med partibeteckning, kandidatnamn samt valkrets- och valbeteckningar 

genom centrala valmyndighetens försorg. Vallagen innebär emellertid inte 

att valsedlar som har erhållit text i annan ordning underkänns. Ett skäl 

härtill är att val lagen bygger på principen om fri nomineringsriill för väljarna. 

Det står dessa fritt att rösta på parti som inte är officiellt registrerat och, 

med viss begränsning i syfte att förebygga missbruk, att föra upp kandidater 

under en partibeteckning. 

Läget är ett annat vid folkomröstning. Endast den frågestiillning som 

följer av RF eller som, i fråga om rådgivande folkomröstning. har angivits 

i lag inför folkomröstningen föreligger till besvarande. Utrymme saknas 

sålunda i båda fallen för de röstande att föra fram alternativa förslag eller 

att förse svaret på ställda frågor med reservationer e. d. Det iir enligt min 

mening en naturlig sak att statsverket framstliller och tillhandahåller 

tillräckligt antal röstsedlar inför en folkomröstning och svarar för kostna

derna härför. Under sådana omstiindigheter saknas behov av att medge 

väljarna att använda sedlar som de själva har försett med text. Tvärtom är 

fördelar förenade med el\ förbud mot användningen av andra röstsedlar än de 

officiella: För det första undgiir man de svårigheter som annars kan 

uppkomma att avgöra om en av de röstande skriven text i sådan grad avviker 

från föreskrifter om hur meningsyttringen skall anges att riistsedeln måste 

underkännas. För det andra är att beakta att det bör vara möjligt att utforma 

de officiella röstedlarna så, att maskinella hjiilpmedel kan användas vid den 

slutliga sammanräkningen. Fördelarna med maskinell sammanriikning får 

sin fulla effekt endast om mar. kan bortse från andra röstsedlar än de 

officiella. 

Av skäl som nu har anförts föreslår jag i 7 ~ första stycket en föreskrift 

om att vid omröstningen får användas endast röstsedlar som tillhandahålls 

av centrala valmyndigheten. Föri~skriften kompletteras av en bestämmelse 

i 13 ~ första stycket I om att annan röstsedel är ogiltig. Enligt 8 ~ första 

stycket svarar statsverket för kostnaderna för framställning av erforderligt 

antal röstsedlar. 

En fråga med beröringspunkter med den nyss behandlade är om skilda 

röstsedlar alltid skall framställas för varje förslag åt vilket de röstande kan 

ge sin anslutning eller om möjlighet skal: finnas att begagna gemensam 

röstsedcl för flera ståndpunkter. Den senare typen skulle kunna bli aktuell 

särskilt när alternativa frågor framställs vid omröstningen. För egen del anser 

jag emellertid att man i folkomrö::;tningslagen inte skall räkna med annat än 

att skilda sedlar skall användas. Jag vill erinra om att tanken på en gemensam 
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röstsedcl. på vilki!n v~iljaren har att markera sin mening, avvisades hctr:il~ 
fande pensionsomröstningcn 1957 <Se prop. 1957: 177 s. 18). 

De röstande vid folkomröstning är bundna antingen av det omröstnings
tcma som följer av RF eller som i det sUrskilda fallet har beslutats av riks
dagen. Antingen har de röstande att svara ja eller nej till ett förslag eller 

också har de, som vid pensionsomröstningen. att v~ilja mellan tre eller !lera 
positiva förslag. I det senare fallet bör de givetvis inte kunna uttala sig 
för mer än ett förslag. Emellertid bör möjlighet finnas för röstande att mar
kera att han ogillar frågeställningen eller att han inte anser sig kunna fatta 
ståndpunkt. Vid sidan om röstsedlar som tar upp de aktuella menings
yttringarna bör d~irför finnas blanka röstsedlar. Dessa bör räknas särskilt 
för sig och är inte att jämställa med ogiltiga sedlar. 

Vad som har sagts i det föregående har föranlett best~immelser i 7 ~andra 
stycket och i 9 ~. I 7 ~ andra stycket föreskrivs därjämte att röstsedlar för 
en och samma omröstning skall vara lika till storlek, färg och material 
(jfr 6 kap. 2 * första stycket V<tllagen). Bestämmelsen antyder att mer än 
ett spörsmål samtidigt kan vara föremål för folkomröstning. I så fall bör 
olika färger på röstsedlarna användas för de skilda omröstningarna. Av hän
visningen i 8 ~ tredje stycket framgår bl. a. att samma kuverttyp som vid 
val, med avskurna nedre hörn, begagnas vid folkomröstning. 

Som redan har nämnts bör statsverket bekosta framställningen av röst
sedlar i den omfattning som kan anses behövlig. I vad mån röstsedlar skall 
tillhandahållas partier eller särskilda för omröstningen bildade sammanslut
ningar får avgöras i en särskild lag inför en viss folkomröstning (se under 
18 ~). De generella reglerna bör såvitt gäller distributionen av röstsedlar 
endast innehålla en mot 6 kap. 9 ~ vallagen svarande bestämmelse om att 
de röstande i varje lokal diir omröstning äger rum skall ha tillgång till röst
sedlar för varje aktuell meningsyttring och till blanka röstscdlar. Denna 
bestämmelse återfinns i förslaget i 8 ~ andra stycket. 

10 ~ 

Själva omröstningen bör i allo följa den procedur som tillämpas vid val 
enligt vallagen. I första hand bör alltså gälla att röstning sker på den för 
folkomröstningen bestämda dagen i omröstningslokalen vid personlig in
ställelse av den röstande. Samma möjligheter som vid val bör emellertid 
stå till buds dels att rösta på postanstalt. hos utlandsmyndighet eller på 
fartyg, dels att rösta genom bud. Vid omröstningen bör användas kuvert 
av samma typ som vid val. 

Jag anser det liimpligt att i första stycket av paragrafen ge en grundläggande 
regel om omröstningen, i sak överensstämmande med den som iir upptagen 
i 8 kap. I ~ första stycket vallagen. I andra stycket har efter mönster av 
8 kap. I ~andra stycket tagits in en särskild bestämmelse om röstavgivandet 
på postanstalt, hos utlandsmyndighct eller på fartyg for det fall att nera 
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omröstningar skulle iiga rum samtidigt eller att folkomröstning hålls i sam

band med riksdagsval. I övrigt bör omröstningsproccduren i det väsentliga 

beskrivas genom en hänvisning till 8-12 kap. vallagen. Denna hänvisning 

utgör ett tredje stycke i paragrafen. I 8 kap. vallagen finns allmänna be

stiimmelser om röstningen. i 9 kap. siirskilda bestiimmelser om röstning 

i vallokal. i 10 kap. särskilda bestiimmelser om röstning på postanstalt, hos 

utlandsmyndighet och på fartyg, i 11 kap. särskilda bestiimmclser om röst

ning med valsedelsförsändelse och i 12 kap. bestämmelser om den vidare 

behandlingen av röster som har avgivits på postanstalt. hos utlandsmyn

dighet eller på fartyg. Hänvisningen till 8 kap. vallagen avser också den 

i 15 * detta kapitel intagna bestiimmelsen om kommuns kostnadsansvar. 

I tredje stycket bör. till komplettering av 8 kap. 12 *första stycket vallagen. 

föreskrivas att i lokal där omröstning äger rum skall finnas att tillgå e;t 

exemplar av vallagen, av den allmänna folkomröstningslagen och av den 

lag som innehåller bestlimmelser för den ifrågavarande omröstningen. I fråga 

om folkomröstning i grundlagsfråga bör därjämte gälla att texten till det 

förslag som avses med omröstningen skall finnas i omröstningslokalen. 

Il och 12 ~* 

Paragraferna upptar enligt förslaget bestämmelser om preliminär och slut

lig räkning av rösterna vid folkomröstning. 

Enligt vallagen räknas de vid val avgivna rösterna dels preliminärt av 

valförrättarna och valnämnderna. dels slutligt av länsstyrelserna. Samman

räkningen vid folkomröstning torde bli mindre krävande än vid val. Det 

kunde därför ifrågasättas att anförtro åt omröstningsförrättarna och val nämn

derna att verkställa slutlig sammanräkning av rösterna. Emellertid anser 

jag att man inte bör avstå från den garanti för ett riktigt omröstningsresultat 

som ligger i en slutlig sammanräkning hos länsstyrelserna. I sammanhanget 

kan erinras om att i sammanräkningsförfarandet ingår prövning av giltig

heten av de avgivna rösterna (se 13 *>. Jag föreslår därför att sammanräk

ningsförfarandet vid folkomröstning får följa samma ordning som vid val. 

Rösterna bör alltså i anslutning till folkomröstningen räknas preliminärt 

av omröstningsförrättarna i omröstningslokalerna och. såvitt gäller del av 

poströsterna. av valnämnderna samt därefter räknas slutligt av länsstyrel

serna. Bestämmelser med denna innebörd har tagits upp i 11 och 12 **· 
Uppgiften att sammanställa resultaten från de skilda länen och tillkännage 

folkomröstningens utgång bör åvila centrala valmyndigheten. Härom fö

reslå~ en föreskrift i 15 *· 

Sammanräkningsförfarandet har det självklara huvudsyftet att fastställa 

röstsiffrorna för de olika meningsyttringarna för hela landet. Samtidigt är 

det emellertid av väsentligt intre~;se att kunna avläsa opinionsfördelningen 

inom områden med olika social struktur och <itt kunna göra jämförelser 

med resultaten vid de allmänna valen inom skilda delar av landet. Om-
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röstningens informationsviirde blir större, ju mindre omrädcn som görs till 
redovisningsenheter. Vid val enligt vallagen hänförs emellertid en clel av 
poströsterna, niimligen de som enligt 13 kap. 9 ~ riiknas prclimintirt av val
niimnderna, aldrig till valclistrikt utan endast till valkrets. Skiil saknas enligt 
min mening att vicl folkomröstning frångå denna ordning, som syftar till 
att trygga rösthemlighelen. Folkomrösrning kan därför inte redovisas per 
omröstningsdistrikt utöver vad som framgår av protokollen från elen pre
liminära röstriikningen i omröstningslokalcrna. Som minsta område förre

dovisningen vid elen definitiva röstriikningen får i stiillel anges område som 
motsvarar valkrets vid val av kommunfullm;iktige. Vad som har sagts nu 
har föranlett bestämmelser i 11 ~ tredje stycket och i 12 ~ andra meningen. 

Vid den preliminära rösträkningen bör hcstiimmclserna i 13 kap. vallagcn 
tillämpas. Föreskrifterna i 6 § 4 i detta kapitel om uppdelningen av valsedlar i 

olika grupper har emellertid ersatts av hestiimmelscr snm har tagits upp i 11 § 

andra stycket i förslaget till folkomröstningslag. 

Bestämmelsen i 11 ~ tredje stycket, som jag nyss berörde, motsvarar 13 
kap. 9 ~ första stycket fjärde meningen vallagen. I sammanhanget vill jag 
erinra om att personer som iir upptagna i särskild röstl~ingd inte har rösträtt 
vid val av kommunfullmäktige och därför skulle kunna sägas inte vara 
att hänföra till område som bildar valkrets vid val av kommunfullmäktige. 
Av bestämmelser i vallagen som hlir tilliimpliga också vid folkomröstning 
(bl. a. JO kap. 11 *· 12 kap. I och 2 ~~och 13 kap. 9 ~)samt av förevarande 
stycke torde emellertid följa att röster från utlanclssvenskar skall redovisas 
för den kommunala valkrets inom vilken den särskilda röstlängden enligt 

4 kap. 20 * vallagen skall vara tillgänglig. En uttrycklig bestämmelse i ämnet 
anser jag överflödig. 

Det yttre tillvägagångssättet vid länsstyrelsens slutliga sammanräkning 
bör stämma överens med vad som skall iakttas vid val. Restämmelser härom 
har i förslaget förts in i 12 ~. 

Jag nämnde tidigare (se under 7-9 *~) att man vid den slutliga sam
manräkningen bör kunna använda sig av ADB-teknik. Några regler härom 
i lagen anser jag emellertid inte behövliga. Bestämmelser om markeringar 
på röstsedlarna för maskinell avläsning får meddelas särskilt, när frågan 
aktualiseras inför en viss folkomröstning. 

13 ~ 

Första stycket innehåller regler om röstscdels ogiltighet. Enligt första 
meningen skall en icke officiell röstsedel kasseras. Punkten har kommen
terats i det föregående under 7-9 ~~. Enligt andra meningen är också röstsedel 
som avsiktligen har försetts med kännetecken ogiltig. 

l andra stycket föreslås bestämmelser om verkan av att röstkuvert in
nehåller mer än en röstsedel. Bestämmelserna överensstämmer i sak med 
reglerna i 14 kap. 4 ~ andra stycket vallagen. 

6 Riksdagen ff.)78!7CJ. I sam/. Nr JCJ5 
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14 ~ 

Paragrafen upptar bcsUmmdser om i\tgiirder som liinsstyrelscn har att 
vidta for att slutföra sammanräkningsförriittningen. BcsUrnmclscrna har av
fattats med föreskrifterna i 14 kap. 8 ~ \'allagen som förebild. 

15 ~ 

Som nämndes under 11 nch 12 ** bör centrala valmyncligheten stiilla 
samman resultaten frän de skilda länsstyrelserna och tillkiinnag:c folkomröst
ningens utgång. Efter mönster av bestlimmelsen i 14 kap. 12 ~ tredje 
meningen vallagen bör vidare giilla att clc handlingar som rör folkomröst
ningen skall bevaras under viss tid. Denna tid kan liimpligen best~immas till 
ett år efter det att omröstningen har avslutats. Föreskrifter i de nu n~imnda 
frågorna har föns in i förevarande paragraf. 

16 ~ 

Riktigheten av en folkomröstning bör kunna prövas efter klagan. F. n. 
gäller att samtliga valbesvär skall föras hos riksdagens valprövningsniimnd. 
Det bör också vara denna som prövar besvär över folkomröstning. 

En folkomröstning bör ses som en enhetlig förrättning för hela landet. 
I konsekvens härmed bör den som vill besvlira sig över ett fel angripa det 
centrala beslut varigenom röstresultatet för hela riket har kungjorts. Talan 

bör alltså riktas mot centrala valmyndighetens sammanräkningsbeslut. även 
om klaganden åberopar fel som t. ex. har förekommit vid omröstnings
förrättning eller vid sammanriikning inför länsstyrelsen. Den grundläggande 
besvärsbestlimmelsen återfinns i paragrafens första stycke. 

Enligt 11 * förvaltningslagen fär talan mot sådant beslut av myndighet 
som kan överklagas genom besvär föras av den som beslutet angår, om 
det har gått honom emot. Paragrafen lir i och for sig tillämplig också på 
beslut varigenom centrala valmyndigheten har fastställt utgången av folk
omröstning. Det är emellertid att märka att utgången av en folkomröstning 
saknar rätts verkan för någon viss person. Det är därför tveksamt om 11 ~ 

förvaltningslagen ger någon egentlig ledning när det gäller att avgöra vem 
som är besvärsberättigacl i sådana fall. Jag anser det befogat att genom 
en bestämmelse i folkomröstningslagen precisera kretsen av bcsvärsbcrät

tigade. Med hänsyn till vad jag nyss sade om folkomröstningen som en 
enhetlig förrättning för hela landet föreslår jag att besvärsrätten i fråga om 

ett visst fel inte begränsas till personer som är knutna till det samman
räkningsområde eller det län där det på5tådda Idet har begåtts. Talerätt 
bör först och främst tillkomma alla som enligt gällande röstlängd var röst
berättigade vid folkomröstningen. Därjämte bör personer som i röstlängden 
har uteslutits från rösträtt ha besvärsrätt, förutsatt att beslut i frågan av 
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liinsstyrelsen i anmiirkningsiirende föreliggcr. Som jag har föreslagit i det 

föregående skall niimligen sådant beslut enligt 4 kap. 6 ~ och i 8 ~ första 
stycket vallagen kunna överklagas i samband med besviir övcr folkom
röstning. Någon motsvarande bestiimmelse behövs diiremot inte med an

ledning av föreskriften i 4 kap. 8 ~ tredje stycket vallagen om besdr över 

Hinsstyrelsens beslut om rättelse i röstHingden. Dels får nämligen hesviir 
föras endast mot beslut varigenom ansökan om rättelse har bifallits, dels 

kan rättelse göras endast till någons fördel. - Bestämmdsen om besviirsrätt 

bildar ett andra stycke i förevarande paragraf. 

De formella reglerna för valbesvär bör tillämpas också i fråga om besviir 

över folkomröstning. I första stycket har diirför tagits in en hänvisning till 

vissa regler i vallagen, nämligen 15 kap. 4 ~andra och tredje styckena samt 

5, 6 och 9 ~~-
De allmiinna bestiimmelserna (4-13 ~~)i förvaltningslagen är tilliimpliga 

på valprövningsniimndens handHiggning av saviil valbesviir som besvär över 
folkomröstning. Denna handläggning kan emellertid siigas giilla myndighets
utövning mot enskild endast såvitt gäller valbesviir och talan mot beslut över 

anmiirkning mot röstlängd eller mot beslut om riittelse av röstliingd. De 

särskilda hestiimmelserna i förvaltningslagen for ärenden som giiller sådan 
myndighetsutövning (14-20 §S) iir diirför inte direkt tilliimpliga i fråga om 

sådan handläggning av besvär över folkomröstning som inte avser beslut om 
röstlängd. Jag förutsätter emellertid att nämnden -utan att särskild föreskrift 

meddelas därom - kommer att iaktta samma förfaram.lercgler vid handlägg

ningen av besvär över folkomröstning som vid handläggningen av valbe

svär. 

17 ~ 

De i 15 kap. 7 ~ vallagen intagna materiella bestämmelserna för valbe
svärsprövningen bör i möjligaste mån tillämpas också på prövningen av 
besvär över folkomröstning. Förevarande paragraf ansluter därför niira till 
bestämmelserna i nämnda lagrum i vallagen. På ett par punkter föreslår jag 

emellertid avvikelser. 
Utgången av en folkomröstning i en grundlagsfråga fastställs genom ett 

konstaterande att det förslag som har varit föremål för omröstningen har 

godtagits eller förkastats. Ett fel får således anses ha haft inverkan på ut

gången endast om det har lett till ett annat beslut i grundlagsfrågan iin 
vad som annars skulle ha varit fallet. Utgången av en rådgivande folk

omröstning fastställs däremot endast genom angivande av röstetal för de 

olika meningsriktningarna. Utgången har därför i detta fall blivit påverkad 

även av ett fel som medför förskjutning med endast ett fåtal röster i de 

föreliggande röstetalen. Det vore emellertid orimligt om varje feL som kan 
ha påverkat röstsiffrorna men som inte kan rättas genom förnyad riisträk-
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ning. skulle leda till ny omröstning. Endast när det framstår som befogat 
bör ny omröstning beslutas. Ny rådgivande omröstning skall n:Jturligtvis 
komma till stånd om den kan 1.änkas ge till resultat att annan mening 
iin enligt den överklagade sammanriikning får majoritet i hela riket. Men 
iivi.:n i andra l'all kan ny omröstning vara motiverad såvitt gUller rådgivande 
folkomröstning. Storleken av röstövervikten för en mening i en rådgivande 
folkomröstning kan sälunda vara av betydelse för statsmakternas framtida 
ställningstagande i det ämne som Llr föremål för folkomröstning. Skillnaderna 
i röstsiffror kan ha siirskilt intresse om tre eller ncra alternativa l'örslag 
har underställts folkomröstning. Ovissheten om det korrekta röstutfallet 
inom ett snävare geografiskt om;·åde kan också någon gång vara skäl att 
foranstalta om ny omröstning inom omradet i fråga. Det låter sig, såvitt 
giiller rådgivande folkomröstning, knappast göra att i generella ordalag ange 
niir ett fel kan tiinkas ha medfört :;å stor röstförskjutning att ny omröstning 
har fog för sig. Frågan får avgöras av valprövningsnämnden med beaktande 
av omröstningens syfte och den :;ituation som iir för handen. Jag föreslår 
att det i förevarande paragraf föreskrivs att förordnande om ny omröstning, 
såvitt gäller rådgivande folkomröstning, rår meddelas endast om felet kan 
ha lett till att resultatet av folkomröstningen har hlivit missvisande med 
hänsyn till omröstningens ändamål. 

förordnande om ny omröstning bör i paragrafen anges gälla ett eller Oera 
områden som bildar valkrets vid val av kommunfullmäktige. Som tidigare 
har nämnts bör sådan valkrets vara minsta område för redovisning av röst
utfallet vid den slutliga sammanräkningen av folkomröstning !se under 11 
och 12 ~~). 

18 ~ 

I den avslutande paragrafen föreslå~ en bcstiimmelse som erinrar om att 
i särskild lag för viss rådgivande folkomröstning skall anges den fråga som 
skall ställas till folket och tidpunkten för omröstningen. 

Av 8 kap. 4 ~ RF följer att sådana kompletterande förfaranderegler -

t. ex. om röstsedlar. om tillhandahållandet av röstsedlar och om rösträk
ningen - som kan behövas för en viss folkomröstning kan beslutas i form 
av lag. Sådana föreskrifter torde emellertid endast i sällsynta undantagsfall 
behöva beslutas inför en folkomröstning i en grundlagsfräga. 

Ikraftträdande 

Med hänsyn till det nära samband som råder mellan vissa bestämmelser 
i förslaget till folkomröstningslag och de föreslagna ändringarna i RF:s regler 
om grundlagsstiftningsförfarandet förordas att lagen träder i kraft samtidigt 

med dessa ändringar. 
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5 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

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

till lag om ändring i regeringsformen, 

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

till lag om ändring i riksdagsordningen 

dels såvitt avser huvudbestämmelserna och ikraftträdandebcstämmel-

sen, 

dels såvitt avser tilläggsbestämmclserna, 

3. antaga förslaget till lag om lagrådet. 

4. antaga förslaget till folkomröstningslag. 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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Till Statsrådet och chefen för 
justitiedepartementet 

Den 20 januari 1977 hcmymligade regeringen chefen för justitiedeparte
mentet al\ tillkalla en kommiltc med hiigst ålla ledamöter för alt utreda 
frågan om först~irkt skydd i regeringsformen för de medborgerliga fri- och 
riittigheterna. 

Med stöd av detta hcmyndigande förordnade departementschefen den 21 
januari t 977 f. d. ambassadören Gunnar I lcckscher till ordförande i kommit
ten. Vidare fiirord nade departemcntschclcn den 27 januari 1977 till ledamöter 
i kommitten utredningssekreteraren Sven Andersson, riksdagsledamöterna 
Anders Björck, Bertil Fiskesjö och Brilta llammarbacken. sekreteraren 
Kenneth Kvist. informationssekreteraren Bo Könberg och riksdagsleda
moten Carl Lidlxim. 

Kommitten har antagit namnet riittighetsskyddsutredningen. 
Den 31 januari 1977 förordnade departementschefen hovrällslagmannen 

Erik Holmberg att som sakkunnig biträda utredningen. 
Till experter i utredningen fiirordnade departementschefen den 31 januari 

1977 numera riittschefen Claes Eklundh.den 4 maj 1977 hovrättsassessorn 
Göran Regner och den 28 december 1977 departementsråden Lars Beckman 
och Gunnar Björne, byråchefen Brita Burström och professorn Jan Anders 
Hagstcdt. 

Till sekreterare i kom111i1tl:n förordnades den I februari 1977 hovrätts
tiskalen Claes H. Örn och den 24 mars 1977 försäkringsdomarcn Carl I lerman 
Bergh. Den 13 juni 1977 förordnades hovrä1tsfiskalen Marie Hafström till 
biträdande sekreterare. 

Dcpartcmentschefen har den I juli 1977 förordnat att lagrådsutredningens 
betHnkande 1Ds Ju 1977: 10) "Lagrådets stiillning och uppgifter·· jämte diirtill 
fogat arbetsmaterial skall överlämnas till riillighetsskyddsutredningcn i 
enlighet med vad som anges i direktiven för sistniimnda utredning. 

Den 10 november 1977 beslöt regeringen vissa tilläggsdirel\tiv till rättig
hetsskyddsu tred ningen. 

Efter beslut den I december 1977 av regeringen har till utredningen 
övcrl~imnats en framstiillning från Svenska företagares riksförbund rörande 
grundlagsskyddad näringsfrihet. 

Rättighetsskyddsutredningen får härmed överliimna sitt betiinkande. Vid 
detta iir lagrådsutrcdningcns betiinkande fogat som bilaga. I arbetet med 
rättighetsskyddsutredningens betiinkande har utredningens samtliga leda
möter samt Holmberg, Eklundh och Rcgner deltagit. Holmberg har därjämte 
i betydande utsträckning medverkat i sekretariatets arbete. Beckman har 
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deltagit i utredningens arbete med grundlagsskyddet viu expropriation och 
dylikt. Björne. Burström och Hagstedt har deltagit i utredningens arhcte med 
grundlagsskyddet mot ret~oaktiv lagstiftning. 

Reservation har avgivits av Kvist. 
Utredningen har härmed slutfört sitt uppdrag. 

Stockholm i april 1978 

Gunnar H eckscher 

Sven Andersson Anders Biiirck 

Bri/la Hammarhacken Kenneth K1•ist 

Carl Lidbom 

Bertil Fiskqjii 

Bo A."iinberg 
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Sammanfattning 

Rättighetsskyddsutredningen har haft i uppdrag att utreda frågan om 
forsWrkt skydd i regeringsformen för de medborgerliga fri- och rättigheterna. 
Genom de ursprungliga direktiven fick utredningen tre huvuduppgifter, 
nämligen l) att utarbeta förslag till särskilda regler om förfarandet vid 
riittighetsbegriinsande lagstiftning, 2) att ta ställning till lagprövningens roll i 
riittighetsskyddet och utformningen härav. J) att ta ställning till hur man skall 
avgränsa området för en obligatorisk laggranskning i lagrådet, hur lagrådet 
skall vara sammansatt och hur dess granskning av riittighetsbegränsande 
lagar skall foras in som en särskild del av riittighetsskyddet. Utredningen 
skulle också vara oförhindrad att ta upp andra frågor om förstärkningar av 
rättighetsskyddet. Som exempel på sådana frågor niimndes skyddet for 
egendomsrätten vid expropriation och annat sådant förfogande. krav på en 
viss minsta tid mellan de två besluten vid grundlagsändring, förbud mot 
rättighetsbegränsning på diskri111inatorisk grund, utvidgning av förbudet mot 
retroaktiv lagstiftning samt regler till skydd för näringsfriheten och den s. k. 
föräldrarätten. I tilläggsdirektiv har utredningen senare fått en ljärde 
huvuduppgift. niimligen att överväga frågan 0111 införande av beslutande 
folkomröstning som ett led i grundlagsstiftningsförfarandet. 

Utredningen inledde sitt arbete i februari 1977 och har arbetat under krav 
på skyndsamhet. Den har begränsat sig till sina huvuduppgifter och några 
fakultativa uppgifter. niimligen skyddet för egendomsr~ilten vid expropria
tion m. 111 .. krav på viss minsta tid mellan de två besluten vid grundlagsänd
ring och utvidgning av förbudet mot retroaktiv lagstiftning. Utredningen har 
också överviigt frågan om förstiirkning av grundlagsskyddet för medborgar
skapet. Förslaget innebär följande. 

1 Särskilt förfarande för rättighetsbegränsande lagstiftning 

Förslag till lag som angår begränsning av sådan fri- eller rättighet som över 
huvud taget kan begränsas skall på yrkande av lägst tio riksdagsledamöter 
vila hos riksdagen i tolv månader från det att det beredande utskottet avgav 
sitt betänkande i ärendet. Om förslaget vid omröstning i kammaren får stöd 
av fem sjättedelar av de röstande. är det dock antaget omedelbart. Ett förslag 
som har vilat tolv månader skall därefter anmälas i kammaren av det 
beredande utskottet med ett nytt betänkande. Därvid blir det möjligt att 
föreslå sådana jämkningar av det vilande förslaget som ligger inom ärendets 
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ram. I denna omgång skall förslaget prövas enligt vanliga regler. dvs. det kan 
antagas med enkel majoritet. 

Frågan huruvida ett lagförslag angår rättighetsbegriinsning prövas for 
riksdagens vidkommande av konstitutionsutskottet. Besvarar utskottet 
denna fråga jakande, skall förslaget vila. om inte riksdagen omedelbart 
förkastar det - något som riksdagen kan göra med enkel majoritet - eller 
antager det med lem sjättedels majoritet. Besvarar konstitutionsutskottet 
frågan nek;1 nde, förfaller uppskovs yrkandet och riksdagen prövar omedelbart 
förslaget enligt allmiinna regler. Utskottet får inte ge ett nekande svar utan att 
lagrådet har yttrat sig i frågan. Konstitutionsutskottet är inte bundet av vad 
lagrådet har sagt. 

De fri- och rättigheter som omfattas av det föreslagna uppskovsförfarandet 
iir de s. k. opinionsfriheterna, dvs. yttrande-, informations-. mötes-, demon
strations- och foreningsfriheterna, och vidare skyddet mot påtvingade 
kroppsliga ingrepp, mot kroppsvisitation och mot liknande intrång, skyddet 
för förtrolig meddelclse, skyddet för den fysiska rörelsefriheten samt 
principen att förhandling vid domstol skall vara offentlig. 

För att uppskovsreglerna inte skall bli ett hinder i den allmiinna reform
verksamheten görs undantag för sådana frihetsbegriinsningar som erfaren
hetsmässigt ofta förekommer som "bihang" i lagar som i första hand rör 
andra ting. Vad som åsyftas här är tystnadsplikter för offentliga funktioniirer, 
föreskrifter om husrannsakan eller liknande intrång - t. ex. inspektionsrätt 
för tillsynsmyndighet - och föreskrifter om frihetsstraff, dock inte husrann
sakan eller frihetsstraff riktade mot någon utövning av en fri- eller rättighet. 
Exempelvis faller en föreskrift om fängelsestraff for misshandel utanför det 
särskilda förfarandet. En föreskrift om fängelsestraff för uppvigling omfattas 
diiremot av detta. Vidare görs undantag för förlängning med högst två år av 
tidsbegrämad lag (t. ex. den särskilda lagen om telefonavlyssning vid 
förundersökning angående grovt narkotikabrott m. m.). 

Uppskovsreglerna skall omfatta sådan särskild lag varigenom utlänning 
särbehandlas i rättighetshänseende. 

2 Grundlagsstiftning 

I syfte att öka möjligheterna till offentlig debatt kring väckta förslag till 
lindring av grundlag föreslår rättighetsskyddsutredningen att sådana förslag 
skall väcka> minst tio månader före det riksdagsval, efter vilket det andra och 
avgörande riksdagsbeslutet skall fattas. Med avseende på ordinarie riks
dagsval innebär regeln att förslag skall framläggas senast omkring mitten av 
november året före valet. Konstitutionsutskottet skall dock kunna medge 
undantag från regeln om tidsfrist. Härför fordras ett beslut i utskottet fattat 
med fem sjättedels majoritet. 

Utredningen föreslår vidare att förslag till ändring av grundlag, som har 
antagits som vilande av riksdagen, skall underställas folkomröstning, om 
minst en tredjedel av riksdagens alla ledamöter begär det. Folkomröstningen 
skall i så fall äga rum samtidigt med det riksdagsval. efter vilket det avgörande 
riksdagsbeslutet skall fattas. Förslaget är förkastat, om de flesta av dem som 
deltager i omröstningen röstar emot förslaget och de till antalet är fler än 
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hiilftcn av dem som har avgivit godk;inda röster vid riksdagsvalet. I annat fall 
skall förslaget behandlas p:1 vanligt s~itt av den nyvalda riksdagen. 

3 Lagprövningen 

För närvarande giiller att domstol och annan r~ittstillämpande myndighet 
skall underlåta att tilliimpa föreskrifi. som till sitt innehåll avviker från 
grundlag eller annan överordnad författning. Detsamma gäller. om före
skriften har beslutats av ett organ som saknar kompetens att besluta i frågan 
eller om stadgad ordning i något annat hänseende har åsidosatts vid 
föreskriftens tillkomst. Har föreskriften beslutats av riksdagen eller rege
ringen. skall den s:ittas åt sidan endast om felet är uppenbart. 

De nu beskrivna grundsatserna. som hittills har ansetts giltiga till följd av 
utvecklingen i rättspraxis. skall enligt förslaget lagfastas genom en föreskrift i 
regeringsformen. 

4 Lagrådsgranskningen 

Lagrådets ställning och uppgifter har utretts av en särskild utredning. 
lagråclsutredningen. Rättighetsskyddsutredningen har utarbetat sitt förslag i 
denna del med lagr{1dsutredningens betiinkande <bilaga I) som underlag. 

Riittighetsskyddsutredningen föreslår att yttrande <1v lagrådet bör inhäm
tas, innan riksdagen beslutar lag som tillhör någon av ett antal uppräknade 
typer. Dessa iir 

D grundlag om tryckfriheten 
D lag om begränsning av riitten att ta del av allmänna handlingar 
D annan lag som angår begränsning av någon av de grundläggande fri- och 

rättigheterna 
D lag om kommunal beskattning 
D lag som avses i 8 kap. 2 ~ regeringsformen. dvs. lag om svenskt 

medborgarskap och civillag 
D lag som avses i 8 kap. 3 ~ regeringsformen, dvs. offentligrättslig lag som 

giiller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas 
personliga eller ekonomiska förhållanden (strafflag. lag om statlig skatt, 
lag om naturvård. lag om arbetarskydd, lag om marknadsföring. lag om 
tvångsåtgärder inom socialvården m. m.J 

D lag som avses i 11 kap. regeringsformen. dvs. lag om rtittegången, lag om 
offentliga tjiinstemäns riittsstiillning, lag om överlämnande av myndig
hetsutövning till enskild organisation eller individ m. m. 

Den återgivna grundlagsregeln om remiss till lagrådet är tillämplig om 
riksdagen finner lagen vara viktig för enskilda eller från allmiin synpunkt. 
Vidare sligs att i ett par undantagsfall lagrådets yttrande inte behövs. Dessa 
fall iir att riksdagen finner att lagrådets hörande skulle sakna betydelse på 
grund av frågans beskaffenhet eller att det skulle fördröja lagstiftningsfrågans 
behandling så. att avseviirt men skulle uppkomma. 

Effekten av huvudregeln förstiirks genom att regeringen skall bli skyldig att 

Sa111111a11tarr11i11g 15 
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redovisa sina motiv, om den framlägger förslag till lag inom något av de 
uppräknade områdena utan att ha hört lagrådet. Sådan redovisning skall 
således lämnas, om regeringen exempelvis anser att lagen inte iir "viktig'· för 
enskilda eller från allmiin synpunkt eller att lagrådets hörande skulle sakna 
betydelse på grund av frågans beskaffenhet. Utredningen hiinvisar också till 
att riksdagsutskou kan inh~imta yl\rande av lagrådet och an delta i regel skall 
göras redan niir en tredjedel av utskottets ledamöter begär det. 

Rättighetsskyddsutredningen föreslår en uttrycklig grundlagsregel om 
inriktningen av lagrådets granskning. Den föreslagna regeln innebär an 
lagrådet skall undersöka, hur lagförslag förhåller sig till grundlagarna och till 
rättsordningen i övrigt samt hur förslagets föreskrifter förhåller sig till 
varandra och till rättssäkerhetens krav. Lagrådet skall vidare överviiga, om 
förslaget iir så utformat att lagen kan antagas tillgodose angivna syften, och i 
övrigt söka belysa problem som kan uppstå vid tilliimpningen. 

Beträffande lagrådets sammansiittning och tjänstgöring ansluter sig rättig
hetsskyddsutredningen i allt väsentligt till vad lagrådsutredningen har 
föreslagit. Detta innebär att det normala antalet ledamöter på avdelning av 
lagrådet sänks från fyra till tre, att minst en av dessa skall vara justitieråd och 
minst en regeringsråd, att lagrådet skall kunna arbeta på högst fyra 
avdelningar samt att sammanlagt högst nio justitie- och regeringsråd skall 
kunna tagas i anspråk för tjänstgöring i lagrådet. Jurist som inte är justitie
eller regeringsråd, t. ex. förutvarande justitie- eller regeringsråd, skall kunna 
anlitas vid behov, dvs. fr~imst när en fjärde avdelning behövs eller när en 
avdelning undantagsvis behöver en fjärde ledamot. 

5 Expropriation 

Rättighetsskyddsutredningen föreslår att grundlagsregeln om rätt till ersätt
ning vid expropriation eller annat sådant förfogande (tvångsinlösen enligt 
byggnadslagen, enligt någon ransonerings- eller förfogandelag osv.) skall 
formuleras så att det blir fullt klart att den vilkens egendom tages i anspråk 
skall få ersättning för sin förlust. De niirmare grunderna skall liksom hittills 
bestiimmas i lag. Utredningen uttalar att nu g1illandc lagregler inte avviker 
från den stmdard som den föreslagna grundlagsregeln kräver. 

6 Förbud mot retroaktiv skattelag 

Rättighctsskyddsutredningen föreslår ett principiellt förbud mot retroaktiv 

skattelag såsom komplettering av det redan gällande förbudet mot retroaktiv 
strafflag. Den föreslagna regeln innebär att skatt eller avgift inte skall få tas ut 
i vidare mån än som följer av föreskrift som gällde när den omständighet 
inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskylcligheten (att intiikten blev 
tillgänglig för lyftning, att den bokfördes eller skulle bokföras, att förmögen
hetstillgångc:n var i den skattskyldiges iigo, att arvlåtaren dog osv.). Det 
undantaget skall dock gälla att riksdagen skall kunna besluta att föreskriften 
skall gälla :iven om nämnda omständighet inträffade medan förslag till 
föreskriften var under prövning i riksdagen eller efter det att regeringen hade 
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l~imnat riksdagen ett skriftligt meddelande i saken. Detta undantag syftar till 
att forebygga sädana oriittvisor soni bri uppkomma som en ioljd av att 
föreliggande legala möjligheter till skatteflykt utnyttjas efter det att det har 
blivit kiint all lagiindring förbereds. Vidare skall undantag giill<· i hiindelse av 
krig. krigsfora eller sviir ekonomisk kris. 

7 Grundlagsskyddet för svenskt medborgarskap 

För nlir\'arande gliller all ingen svensk medborgare som är eller har varit 
bosatt i riket får berövas sitt medborgarskap i annat fall lin da han är eller 
samtidigt blir medborgare i annan stat. Denna skyddsregel förstärks enligt 
forslaget så att den omstiindigheten att någon iireller blir medborgare i annan 
stat inte blir tillriicklig orsak att beröva honom hans svenska medborgarskap. 
Principiellt uppstiills i grundlagsregeln det kravet att han med fri vilja söker 
medborgarskap i den andra staten. Principen får dock vidkännas vissa 
undantag. Det skall kunna föreskrivas i lag att barn under 18 år följer sina 
föriildrar eller någon av dem i fråga om medborgarskapet. Vidare skall det 
kunna föreskrivas att den som sedan födelsen är medborgare även i en annan 
stat och sedan minst fem år är varaktigt bosatt där förlorar sitt svenska 
medborgarskap vid vuxen ålder (vid 18 års ålder eller senare). Den senast 
återgivna undantagsregeln innehåller ett förbehåll om konvention med den 
andra staten. Sådan överenskommelse skall enligt vad utredningen uttalar 
understlillas riksdagen för godbnnande. 

Bakom riittighetsskyddsutredningens förslag står utredningens ordförande 
Gunnar 1 leckscher samt ledamöterna Sven Andersson (s), Anders Björck 
(m), lkrtil Fiskesjö (c). Britta Hammarbacken (c), Bo Könberg lfp) och Carl 
Lidbom (s). Ledamoten Kenneth Kvist (vpkl har reserverat sig får att de 
grundliiggande fri- och riittigheterna skall skyddas på annat sätt och för att 
grundlagsskydd skall beredas åt vissa rättigheter som nu inte skyddas av 
regeringsformen. 

8 Riksdagen /<!78/7<!. I sa111/. :Yr 195 
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Författningsförslag 

Ändringar i regeringsformen 

Hiirigeno!ll föreskrivs i fråga O!ll regeringsforlllen 
cll'ls att nuvarande 13 kap. 7-11 **skall betecknas 13 kap. 8-12 ~~. 
dds att 2 kap. 7, 9. 10, 12. 18 m:h 20 ~*· 8 kap. I. 4. 15. 16 och 18 ~~samt 10 

kap. 5 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i regeringsformen skall införas två nya paragrafer. 11 kap. 14 *och 

13 kap. 7 ~-av nedan angivna lydelse. 

Nu\'{//'illlde lnlclsl' Fiircslagcn li·ddff 
2 kap. 

H 
Ingen medborgare lår landsförvisas eller hindras att resa in i riket. 
Ingen medborgare so!ll är eller har 

varit bosatt i riket får berövas sitt 
medborgarskap i annat fall än då han 
är rllcr samtidigt blir medborgare i 
annan stat. 

Ingen medborgare som är eller har 
varit bosatt i riket får berövas sitt 
medborgarskap i annat fall än då han 
samtidig!. l'fier si11 1111ryckliga sam
lrcke eller genom an i111räcla i allmän 
tiii11.1·1, blir medborgare i annan stat. 
U/c111 hincll'r hiirai· filr dock/iireskrirns 
all bam undN adenon år i Fci~!!,a om 
sill medhorgars/..ap skall ,IW/a .f/iriild
rama l'llcr en m· dem. ~ 'i</are får 
fiircskrims an. i rnlighcr med örcrens
kommclsc mecl 1111111111 sw1. den som 
sedan ,liidelscn iir mcclbor}!.arc iil'Cll i 
de11 a11dm \tate11 och wda11 minst.fi'm 
år iir 1·arak1ig1 hosan därfvrlomr sill 
s1·cmka medborgarskap l'id aderton 
år.1 dlder eller senare. 

9 * 
Har annan myndighet än domstol berövat någon medborgare friheten med 

anledning av brott eller misstanke om brott. skall denne kunna få saken 
prövad av domstol utan oskiiligt dröjsmål. Vad nu sagts gäller dock icke när 
fråga är om att till riket övernytta verkställighet av frihetsberövande påföljd 
so!ll har ådömts i annan stat. 

19 
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Frirc.1/a"1'11 ll'dc/se 

Har medborgare av ann<•n anledning iin som angives i första stycket blivit 
omhändertagen tvangsvis. skall han likaså kunna fä saken prövad av domstol 
utan oskiiligt dröjsmål. Med prövning a\· domstol likst:illcs i sådant fall 
prövning a\' niimnd, om nämndens sammansiittning är bcstiimd i lag och 
ordföranden i niimnclcn skall vara eller ha varit ordinarie domare. 

0111 icke drn {lriil'11i11g s11111 /iin·.1kril'I'.\ i 
dc1111a {laragra/ har 11r1pdra:c.irs llf 

he/riirig 111rndighc1. skall den 111 /iiras 
m· al/111ii11 dom.110/. 

10 ~ 
Straff eller annan brollspåföljd får icke åliiggas fiir giirning som icke var 

belagd med hrottspåfoljd, niir den IOrövade!;. Ej heller får svårare brottspå
följd åliiggas for giirningen än den som var föreskriven di Vad nu sagts om 
brottspafiiljd g:illcr iiven fi.irverkande och annan slirsk i Id riit tsverkan av 
brott. 

Skall e//('r argi/i _f(/r ci 1111aga.1 i 
ridarc män än som/iiljcr a1·fiircskri/i. 
som gtillde niir elen 0111s1ii11dig/r1•1 
inlrii//iulc som 111/iis/1' skall- eller 
Gl'gi/i.1skylcliglre11'n. R iksdagcn/i/r lik
l'ii!. 0111 clrn /i1111cr särskilda skäl 
päkalla dCI. /iireskril'G all skall eller 
al'g1Ji /iir 1111agas 11\'en i a1111a1 fäll, 
dock l'ndas! om sagda 0111s1ämliglrc1 
inlriilfädc, sedan cll ar regeringen 
eller riksdags11tsko11 .fia111/ag1 .fiirslag 
cliir1il/ hade /ii111na1s Till riksdagen elll'!' 
sedan rt',~t·ringl'n hade /iimnal riks
clagcn meddelande i saken gcnom 
skril'else. Rik~dagen far hiiru1iivN 
.fiircskrirn 11mlafllag _/i'lln 1·acl som iir 
lwstä1111 i .fhrsla 1111•ninge11. 0111 rik.1-
dagen/inncr dl'! {Jåkal/a1 m· slirskilda 
skäl i samhancl med krig. krigs/i1ra 
cllN Sl'llr ekonomisk kris. 

12 ~ 
De fri- och rättigheter som avses i I ~ 1-5 samt i 6 och 8 ~~och i 11 ~andra 

stycket får. i den utstriickning som 13-16 ~~ medg.iver, begränsas genom lag 
eller genom crnnan förfall ning efter bemyndigande i lag enligt 8 kap. 7 ~första 
stycket 7 eller 10 ~-

Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose 
iindamål som iir godtag.bart i ett demokratiskt samhälle. Begriinsningen får 
aldrig gå utöver vad som iir nödvändigt med hänsyn till det lindamål som har 
föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning. får ej 
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.\'111·ar1111dl' lrdel\(' Fiirl'slagc11 ~i-dd1c 

göras enbart p~1 grund a\· politisk, religiös, kulturell eller annan sädan 
i\sk[1dning. 

Förslag till lag a11gåmde bt'grä11s11i11g 
av någon m· defri- och rä11ighe1er som 
a11gil'es i forsla s1rckc1 skall, 0111 dc11:i 
.fiirkasws. på yrkande ar lägs1 tiu 
riksdagslcdamölcr rila i 111ins1 tofr 
månader frdn det all det .fiirsta 
Lllskorrsyrrrander över .fiirslagct an
mälties i riksdage11s kammare. Uwn 
hinder härav kan riksdagen anwga 
.fÖrslager. om minsr/cm .~iättedelar av 
de röstande .förenar sig iliirom. 
Frågan. hurul'ida lagförslag angdr 
begränsning som 1111 sagts, prövas för 
riksdagens vidkommande m· kons1it11-
1ions111skotte1. 

Tredje stycket gäller icke.förslag till 
j(irlängning med hiigst 11•d dr al' gilli:~
hetsliden jiir tidsbegränsad lag. Det 
skall e; heller rillämpas cnban därtiir 
arr den .fiireslagna lagen angdr 

I . .Jiirhud all ri!ia sddant. som 
någon har erfi1ri1 i a//mä11 fiänsr eller 
under 11tiimnde m· (jiinsteplikt och som 
,lår hållas hemligt med sröd m• rrvckfri
her.~fbrordningen, 

2. husrannsakan eller liknande in
trång eller 

3. frihet.1s1raf/' sdsom påfö(id för 
l'iss gärning. 

18 ~ 
Varje medborgare skall vara till

försiikrad ersiittning enligt grunder 
som bestämmes i lag for de1 fall all 
hans egendom wges i anspråk genom 

Varje medborgare l'ilkrns egen-
dom tages i ansprdk genom expropria
rion eller annat sådant .förfogande 
skall vara tillförsiikrad ersättning/lir 

expropriation eller annat sådanr.för/'o- förlusten enligt grunder som bcstäm-
gamle. mes i lag. 

20 ~ 
Utliinning här i riket är likställd Utlänning hiir i riket är likstiilld 

med svensk medborgare i fråga om 
l. skydd mot tvång att deltaga i 

sammankomst for opinionsbildning 

med svensk medborgare i fråga om 
I. skydd mot tvång att deltaga i 

sammankomst för opinionsbildning 
eller i demonstration eller annan eller i demonstration eller annan 

Fiirfä1r11i11gs/iirs/ag 21 
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Nu1ww1de i1"dd1c 

meningsyttring eller att tillhöra tros

samfund eller annan sammanslut

ning (2 * andra meningen), 
2. skydd mot dödsstraff, kropps

stralf och tortyr samt mot medicinsk 

påverkan i syfte att framtvinga eller 

hindra yttranden (4 och 5 ~~), 

3. rätt till domstolsprövning av 

frihetsberövande med anledning av 

brott eller misstanke om brolt (9 * 
första stycket). 

4. skydd mot retroaktiv brottspå

följd m:h annan retroaktiv rätls

verkan av brott (I 0 ~ ). 

5. skydd mot inrällande av dom

stol i vissa fall (I I ~ första stycket), 

6. skydd mot missgynnande på 

grund av ras, hudfärg eller etniskt 

ursprung eller på grund av kön (15 

och 16 rn. 
7. räll till fackliga stridsätgärder 

(17 ~), 

8. rätt till ersättning vid expro-

ml'ningsyttring L'ller att tillhöra tros

saml'und eller annan sammanslut
ning (2 ~ andra meningen), 

2. skydd mot dödsstraff, kropps

straff och tortyr samt mot medicinsk 

päverkan i syfte att framtvinga eller 

hindra yttranden (4 och 5 ~SJ, 

3. riitt till domstolsprövning av 

frihetsherövandc med anledning av 

brott eller misstank1.: om broll (9 ~ 

första sty,·ketl. 

4. skydd mot retroakti\' brottspti

!Oljd och annan rctroakti\' r~itts

vcrk:rn av brott sam/ 11101 re1mak1il' 

skall elll'r Lll'gi/i (I 0 ~ ). 

5. skydd mot inriittande av dom

stol i vissa fall ( 11 ~ första stycket), 

6. skydd mot missgynnande på 

grund av ras, hudfärg eller etniskt 

ursprung eller på grund av kön (15 

och 16rn. 
7. rätt till fackliga stridsåtgärder 

(17 ~), 

8. riitt till ersiiltning vid expro-

priation eller annat sådant förfo- priation eller annat sådant f<irfo-

gande (18 n gande (18 ~). 
Om annat icke följer av särskilda föreskrifter i lag, är utlänning här i riket 

likställd med svensk medborgare iiven i fråga om 
I. yttrandefrihet, informationsfrihet. mötesfrihet, demonstrationsfrihet, 

fåreningsfrih::t och religionsfrihet (l ~ ). 
2. skydd r:1ot tvång att giva till kiinna åskådning (2 ~ första meningen), 

3. skydd mot kroppsligt ingrepp iiven i annat fall än som avses i 4 och 5 ~~, 

mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot intrång i 

förtrolig meddelelse (6 ~), 
4. skydd mot frihetsberövande (8 ~ första meningen), 

5. rätt till domstolsprövning av frihetsherövande av annan anledning iin 

brott eller misstanke om brott (9 ~ andra stycket), 

6. offentlighet vid domstolsförhandling (11 ~ andra stycket), 

7. skydd mot ingrepp på grund av åskådning (12 ~ andra stycket tredje 

meningen). 

8. författares, konstnärers och fotografers riitt till sina verk (19 ~). 
Pu sddana särskilda .flireskri/icr 

som 111•scs i andra s1rckc1 rillämpas 

I} 1' 1redie s1rcke1 samr ./järdc srycker 

/brsta me11i11ge11. 
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.\'11rnra11dc il'Clc/se li"il"('s/agl'll /i dd1l' 

8 kap. 

Av bestiim melserna i 2 kap. om 
grundliiggande fri- och riittighetcr 
följer all föreskrifter av visst innehäll 
ej får meddelas eller får meddelas 
endast genom lag. 

I ~ 

H 
föreskrifter om rädgivande folk

omröstning i hela riket meddelas 
genom lag. 

Av hcstiimrnelscrna i 2 kap. om 
grundl:iggande fri- och riittigheter 
friljer att förcskrif1cr av visst innehåll 
ej får meddelas eller ri'1r meddelas 
endast genom lag sa111r arr.fors/ag till 
/ag i ri.1.m/(11/ skall hehalllllas i särskild 
11rd11i11g. 

Föreskrifter om rådgivande folk
omröstning i hela riket od1 om/iir/ä
ra11der rid/ii/k11111rii1111i11g i gm11dlags
jrciga meddelas genom lag. 

15 ~ 
Grundlag stiftas genom två lika

lydande beslut. Det andra beslutet 
Grundlag stiftas genom två lika

lydande beslut. Det andra beslutet 
får ej fattas, förrän det efter det första får ej fattas, förrän det efter det första 
beslutet har hållits val till riksdagen i beslutet har hållits val till riksdagen i 
hela riket och den nyvalda riksdagen hela riket och den nyvalda riksdagen 
har samlats. Riksdagen får icke har samlats. Från der att ärendet 
såsom vilande antaga ett förslag om första gången anmäldes i riksdagens 
stiftande av grundlag, som iir ofören
ligt med annat vilande grundlagsför
slag, utan att samtidigt förkasta det 
först antagna förslaget. 

kammare måste minst tio månader 
jörpvta före mlet, såvida icke konsti
tutionsutskottet genom beslut, som 
fattas senast i•icl ärendets beredning 
och rarom minst j{>m fiiättede/ar m• 
ledamöterna .förenar sig, medgiver 
undantag härifrån. 

Riksdagen får icke såsom vilande 
antaga ett förslag om stiftande av 
grundlag, som iir oförenligt med 
annat vilande grundlagsförslag, utan 
att samtidigt förkasta det först 
antagna förslaget. 

Folko111riisr11111g 0111 1·i/a11dc gmnd
/ag.1/iirslag skall anordnas. 0111 yrkan
dl' därom /ra111stiilll'S al" minst en 
rio11del a1· riksdagens /cdamiirer och 
111i11\t c11 tredjedel m· ledamii1erna 
riisrar .f(ir hi!äll till vrkande1. Sdda111 
.~"l"ka11d(' skall./i"amställas inom/i:'mron 
dagar Fän det att riksdagen amog 
gm11d/ag.~/<lrs/agl't som 1·i/ande. >"r
kander skall ej beredas i wsko11. 

Fiir/(uming~"/ifrs/ag 2J 
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Fiire.1/agt11 /1de/.11• 

Folko111rii.1111i11.~('I/ skall lllilla\ 111111-

ridigl med der \'(/I ril/ riA.sdagl'11 s11111 

dsy/ias i /iirsra s/_i·ckel. lid umrii.11-

11i11gi'11/dr dl' .10111 har riis1rii111·icl i·aln 

ril/A.ä111wgii•a 0111 d<' i11s1ämmer i cler 

rilancle gm11dlags/iirslagcf l'lll'r l'/. 

Fiir.1/ager är/iirkasra/. om t!e/ll'sW m· 

dem mm dclwger i 0111rii\l11i11g('/I 

n!srar 111111 !iirslagl'I nch de rill anraler 

iir //l'r än häl/il'll m· dem so111 har 
avgirir godkända n)srer rid riA.sdag.1rn

ler. I a1111111 fäll 1111p1a.~cr rikwlagen 

fiirslage/ ril/ sl11rlig prii\'l/i11g. 

16 ~ 
Riksdagsurdningen s1ifias på sam

ma sä11 som grundlag. Den kan också 
stiftas genom endast ett beslut, om 
minst tre fjärdedelar av de röstande 
och mer än hälften av riksdagens 
ledamöter rdrenar sig om beslutet. 
Tilläggsbestämmclse i riksdagsord
ningen beslutas dock i samma 
ordning som lag i allmänhet. 

För att avg1~ yttrande fil/ regeringen 

över lagförslag skall finnas ett lagråd, 
vari ingår domare i högsta domstolen 
och regeringsrätten . . :i'vcn riksdags111-

skoutär inhämra .1·11ra1lllcfi·dn lagrd

de1 enlig! rad som 11iir111are angives i 

riksdagsordningcn. Närmare bestäm
melser om lagrdder meddelas i lag. 

Ifråga om sliftande a1• rikwJagsord

ningen 1illämpas bes1ämmdserna i 

15 f .första stycke/ .fiirs/a och andra 
meningar1w och andra s(vckcr. Riks

dagsordningen kan också stiftas 
genom endast ett beslut, om minst 
tre fjärdedelar av de röstande och 
mer iin hiilften av riksdagens leda
möter förenar sig om beslutet. 
Tilläggsbestämmelse i riksdagsord
ningen beslutas dock i samma 
ordning som lag i allmiinhet. 

För att avge yttrande över lagför
slag skall finnas ett lagråd, vari ingår 
domare i högsta domstolen och rcge
ringsriitten. }'rrrullllc fi·tin lagråder 

kan i11hä111tas Il\' reg('ri11gc11 clll'I'. 

enlig/ md so111 närmarl' angil'C.\ i rik1-

dagsordni11gc11. a1· riksdags11rskorr. 

Yrrrande m· lagrdder biir i11hä111ras 

i11nan riksdage11 beslurar gru11dlag 0111 

/1Tck/i·ihere11. lag 0111 hegrä11.rni11g al' 

dirren art ((lga del(/\' 11//111i/1111a ha11d

/i11gar. a1111an lag s11111 angdr hegrii11.1-

11i11g a1· 11ågo11 m· de gru11il/ägga11de/i'i

och rä11f~hercma. lag 11111 ko111m1111al 

beskarr11i11g ellff lag .10111 (/\'SC.1 i] cllN 

3 1' eller i 11 kap .. 0111 riksdagtn/i1111l'/' 

lagen rnra 1·ik1ig.fiir enskilda eller/i'dn 
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Fiir!'slag,·11 lrdd1e 

al/111li11 srnpunkr. f_agr1idc1s rnmmll' 
lwhiirN d11ck icke i11hii111ft11. 0111 rik\

dage11 /i1111N arr d!'.1.1 hiim11d<' skulle 

sakna bel.\"dd.1<' f'<l gm11d m· /i"1l.i.:1111.1 

heska//c11he1 eller .fiirdriiia lugs1ifi-

11i11gs/i"1/"ga11.1 l>cha11dli11g sä. llll ursc-

1·iirl 111<'11 skull,· u1>pk11111111a. lra111-

liig_l!,l'I" l"l'.l!,<'ri11gc11 {iir riksclu.l!,e11.fiirsl<1g 
fil/ lt1g en 11dgol .1ddt1111 slag Stim 

a11girn i cl!'llu .111·ck<' uw11 c111 d1'ss/iir

i1111a11 hiim lai.:rtider. skall re.i.:eri11gc11 

sa1111idigl redu\"isa skiile11 härril/. 

Lagrdder s/..a/I u11d<'l".1iika hur .fiir

slag ril/ lt1g. som iii"l'l"fii1111ws fil/ 

lagr<ider .fiir gw11sk11i11g. /iirhdl!N sig 

!il! grundlagarna wh till rii11sord-

11i11g!'11 i iirrigr samt hur .fiirslagefs 

/iireskri/rcr !iirluillcr sig 11ll \"{!nl!lllra 

och till rä11ssiikerhct1·n.1 /.:rar. Lagrä

def .1/..al/ 1·idarc ii1·1·rriiga. 11111.fi"ir.1/ager 

iir sd ulformaf all lagen kan a11ragas 

rilfi:odose angirna .sy/i<'ll. sc1111t i iil·rfgl 

_,iika beln11 proh/e111 som kan uppsrd 

rid fil/ii1111mi11grn. 

Närmare bestiimmelser om lagra

drrs sa111111ansii1111111g nch fjii11s1giiri11g 

meddelas i lag. 

10 kap. 
5 ~ 

Beslutanderätt som enligt denna 
regeringsform tillkommer riksda
gen. regeringen eller annat i rege
ringsformen angivet organ kan i 
begränsad omfattning överlåtas till 
mellanfolklig organisation för fred
ligt samarbete, till vilken riket är eller 
skall bli\"a anslutet. eller till mellan
folklig domstol. Diirvid får ej över
låtas beslutanderätt som avser fråga 
om stiftande, ändring eller upphä
vande av grundlag eller fråga om 
begränsning av någon av de fri- och 
riittighetcr som avses i 2 kap. Om 
iivcrlätclsc hcsl11tar riksdagen i den 
ordning som är .fiirtskril'en .fi.ir s11l
fa11dc ar grundlag eller. 0111 bcsllll i 

Beslutanderätt som enligt denna 
regeringsform tillkommer riksda
gen. regeringen eller annat i rege
ringsformen angivet organ kan i 
begränsad omfattning överlåtas till 
mellanfolklig organisation för fred
ligt samarbete. till vilken riket iir eller 
skall bliva anslutet. eller till mellan
folklig domstol. Därvid får ej över
låtas beslutanderiitt som avser fråga 
om stiftande, ändring eller upphä
vande av grundlag eller fråga om 
begränsning av någon av de fri- och 
rättigheter som avses i 2 kap. A 11gd

c11dc hes/ut i Få.~a 0111 iirerldt<'lsr 
gällN l'ad .10111 iir .fiircskril·er 11111 .1·fi/~ 

1a11dc <Il" gm11dlag. Ka11 beslut i sdda11 

Fö~fa((11i11gs/i"in/ag 25 
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Xumral/(/e il'dd.1,· 

sdda1111rd11i11;~ ci kan u1•1·akras. genom 
ett beslut. varom minst fem sjiitte
delar av de röstande och minst tre 
tjiird1.:delar ~1s ledamijterna l'i.irenar 
sig. 

Rättskipnings- eller förvaltnings
uppgift som ej enligt denna rege
ringsform tillkommer riksdagen, re
geringen elier annat i regerings
formen angivet organ kan överlåtas 
till annan stat, till mellanfolklig orga
nisation eller till utliindsk eller inter
nationell inriittning eller samfällig
het, om riksdagen förordnar om det 
genom ett beslut, varom minst tre 
fjärdedelar av de röstande förenar 
sig, eller genom beslut i den ordning 
som gäller för stiftande av grund
lag. 

SOlJ 1978:34 

Fiirn/age11 /\'de/se· 

ord11i11g ei <11'\'(/kfa.\. lws/11rar rik\

dagcll därom genom ett beslut, 
varom minst fem sjiittedelar av de 
röstande och minst tre ljärdedelar av 
ledamöterna forenar sig. 

Riittskipnings- eller förvaltnings
uppgift som ej enligt denna rege
ringsform tillkommer riksdagen, re
geringen eller annat i regerings
formen angivet organ kan överlåtas 
till annan stat, till mellanfolklig orga
nisation eller till utländsk eller inter
nationell inrlittning eller samfallig
het, om riksdagen förordnar om det 
genom ett beslut, varom minst tre 
(iärcledelar av de röstande förenar 
sig. Beslut ifråga om sådan ifrerlåtelse 

kan också falfas i den ordning som 
giiller för stiftande av grundlag. 

l I kap. 
14 ~ 

Finner domstol eller annat offentligt 

orr.an. alf en föreskrift står i strid med 

bestämmelse i grundlag eller annan 
övcrordnadför/aftning, eller aff stad

gad ordning i något väsentlir.t hänse

ende har åsidosalfs vid dess tillkomst, 

.tär .föreskrifien icke tillämpas. Har 

riksdagen eller rer.eri11ge11 hesllilat 
.föreskr!fien. skall tillämpning dock 

underlåtas endast om felet är ll{J{Jen

bart. 

13 kap. 
7 ~ 

Ar riket i krig eller omedelbar krigs

fara. skall 2 kap. 12 _,1 tredje stycket 

icke tillämpas. 

I. Ändringarna i regeringsformen triider i kraft vid ingången av året efter det 
år under vilket riksdagen antager dem slutligt. 

2. Äldre föreskrift om skatt eller avgift skall tillämpas utan hinder av 2 kap. 
10 ~ andra stycket. 
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2 Xndringar i riksdagsordningen 

I Eirigcnorn föreskrivs i l'ri1ga om riksdagsonlningcn 
dd1att I k;1p . .:I ~.2kap.') ~ . .\kap.16, 17m:h 19 ~~.-I kap. X och JO ~~samt.'\ 

kap. I. 2. 3. 8. 10 och 12 ~~skall ha nedan angirna lydelse. 
d1'l1 att tilliiggsbcstiimmclserna 2.7.1 uch 2.7.3 skall ha nedan angivna 

lydels1.:, 
dd1 att i riksdagsordningcn skall inforas 11·~1 nya till:iggsbcst:immclscr. 

5.1 J nch :'\J. l, av nedan angivna lydelse. 

N111·aramle znlelse 

Lagtima riksmöte som har inletts 
under augusti, september eller okto
ber skall avslutas senast den JI maj 
följande år. Riksdagen kan om 
synnerliga skiil föreligger forliinga 
riksmötet, dock liingst till och med 
den 15 juni. Annat riksmöte pågår så 
länge riksdagen finner det nöclviin
digt. Riksmöte avslutas senast niir 
niisla lagtima riksmöte skall börja. 

Fvreslagcn zrdcl.1l' 

kap. 

H 
Lagtima riksmöte som har inletts 

under augusti. september eller okto
ber skall avslutas senast den 3 l maj 
följande k Riksdagen kan om 
synnerliga skäl föreligger förliinga 
riksmötet. dock Jiingst till och med 
den 15 juni. Annat riksmöte pågår så 
liinge riksdagen finner det nödviin
digt. liar yrkande l'iickts om .f(1/kom
riistning i gruncl/agstråga, skall, !/fan 
hinder al' md 1111 sagts, riksmiite pågå 
till dess yrkandet har wii\'ats. Riks
möte avslutas senast niir niista 
lagtima riksmöte skall börja. 

Har regeringen förordnat om extra val, kan den under återstoden av 
valperioden besluta att avbryta riksmöte. Riksmötet skall avslutas omedel
bart efter det att beslutet har tillbnnagil'its vid sammantriide med kamma-
ren. 

:?. kap. 
Tilliiggshestiimmelse 2. 7. I 

förslag till ny statsminister eller 
yrkande om misstroendeförklaring 
föres upp som första punkt på före
dragningslistan. I övrigt tages iiren
clena upp i följande ordning, om icke 
talmannen bestiimmer annat: 

I. val. 
2. propositioner samt skrivelser 

från regeringen med redogörelse för 
viss verksamhet. 

J. förslag och redogörelser frän 
andra riksdagsorgan iin utskott, 

4. motioner. 

Yrkw1d1· 11m fi1/ko111riis111i11g i 

gn111dlag1/i"iiga, förslag till ny stats
minister eller yrkande om misstro
endefiirklaring fiires upp som första 
punkt p[1 föreclragningslistan. hire

A.ommcr ml'r ii11 err scldanr iiffnde, 

tagn dl' llflf' i dl'n ordning rari c/1· 1111 

har a11gi1·irs. I övrigt tages iirenclena 
upp i följande ordning, om icke 
talmannen bestiimmer annat: 

l. val, 
2. propositioner samt skrivelser 

från regeringen med redogörelse för 
viss verksamhet, 

3. förslag och redogörelser frän 
andra riksdagsorgan iin utskott. 

4. motioner, 

Fiir/i.u111i11g.~/iirslag 27 
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5. u1skottsbetiinkanden i elen ord
ning utskott·~n angi\\!S i tilWggshc
sliimmclsc 4.2.1. 

S<>L 1978:34 

Fiirnlai;t'll /1·clc/,, · 

5. utskottsbetiinkanden i den ord
ning utskotten angives i tilliiggsbe
stiimmelse 4.2.1. 

Tilliiggshestiimmelsc 2. 7 J 
Om anteckning p{1 lliredragnings

listan för siirskilJa fall föreskrives i 
tilliiggsbestiirnmelscrna 2.10.1. 
2.14 I. 3.h. I. 6.1.1. 6.1.2 och 6.2.2. 

9 ~ . ~ 

Om anteckning p!i l(iredragnings
listan för siirskilda fall föreskrives i 
tilliiggsbcstiimmelserna 210.1. 
2.14.1, :.u.1. 5./.3. 6.1.1. h.1.2 nd1 

6.2.2. 

Talmannen stiiller proposition till beslut. Finner han yrkande strida mot 

grundlag eller mot riksdagsordningen. skall han. med angivande av skiil. 
viigra proposition. lkgiir kammaren iindå proposition. skall talmannen 
hiinvisa frågan till konstitutionsutskottet rör avgörande. Proposition fär ej 
viigras på vad utskottet har förklarat ii.:ke strida mot grundlag eller mot denna 
riksdagsordning. 

hu/ wm .>iigs 1 fiirstu .\lffht'I 0111 

11riirni11g al' 11ro1111siri1111.1 gru11cl/ag.\t'll

li."he1 giilll'r l'i fni.1:u h11rul'ida lug/iir

slag ungc/r hegrii11s11i11g 111" 11cign11 a1· cle 

/ii- och räm:i;hcrcr som w1g1l'n i} kafl. 

/} ,, fiir.11a sl\'ChCI regeri11gs/i1m11'1/. 

3 kap. 
16 ~ 

Konstitutionsutskottet skall till kammaren för slutligt beslut anmiila 
vilande beslut i ärende angående grundlag eller riksdagsordningen. Skall cf'tcr 
vad som siigs i regeringslormcn i annat fall tilliimpas den ordning som giillcr 
för grundlagsändring. skall vilande beslut i iirendct anmiilas av det utskott till 
vars handliiggning frågan hör. 

Yrkande om misstroendeförkla
ring skall framställas vid samman
triide med kammaren. Yrkandet 
skall avlämnas skriftligen till proto
kollet så snart det har framstiillts. 

k1111sti/111iom111.1k1111e1 skall 1·idare 

111/ ka111111ar('11 a11111iilt1 hes/111 0111 

1mt!a11rag trän ,len 1idsfi·is1 som /iire

skri1·c.1 i 8 ku11. 15 1' n·i.:cri11gs/i1r-

111e11. 

IH 
Yrkande 11111 .fiJ/kn111riis111i11g 

grundlags/i·dga eller om misstroende
förklaring skall framställas vid sam
mantriide med kammaren. Yrkandet 
skall avliimnas skriftligen till proto
kollet så snart det har framstiillts. 
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Proposition l>ch moti<Jn II1r <iter
kallas till dess utskott har avgivit 
betiinl\:1ndc i iirendet. 

Fiir1·sfage11 ll'dds<' 

19 ~ 
Proposition och motion fftr [1ter

kallas till dess utskott har avgi\·it 
betänkande i iircmlet. Fiirslag 111111 

l'i!ar c11/i,~1 J ka11. I].\' lr<'di1' .\1_1·ck1•1 
regeri11gs/i1r1111·11.fiir ä1erAallas 1111 dl'ss 

11r1ko111•1 har 111',!;il'll 11.1·11 he1ii11kaml<' 

e11fig1 ../ kap. S 11 filird!' .\lffk1•1 drn11a 

rik11f11g11m1!1i11g. 

Aterkallas proposition, förfaller motion som har dckts med anledning av 

propositionen. 
liar prnpositiLm blivit återkallad, får motion väckas med anledning diirav 

inom sju dagar från det att återkallelsen anmiildes i kammaren. 

4 kap. 
8 ~ 

Utskott skall avgiva betiinkande i ärende som har hiinvisats till utskottet 
och som ej har aterkallats. Utskott kan dock överflytta ärende till annat 
utskott, om detta samtycker lhirtill, eller överenskomma med ett eller !lera 
utskott att de skall bereda iirendet gemensamt genom deputerade i samman
satt utskott. Sådant utskott avgiver betänkande till riksdagen. 

8etiinkande i iirende vars behandling har uppskjutits från en valperiod för 
riksdagen till niista skall avgivas av utskott som har tillsatts av den nyvalda 
riksdagen. 

Utskott skall till anmälan till kammaren av vilande beslut som siigs i 3 kap. 
16~ foga yttrande i ärendet. 

Har lagförslag vila! l'nlig1 2 kap. 

12 -~ trcdi<' styck<'/ rl'gl'rings/iJrmen, 
skall 111sko11e1 al'giva ny/I beliinkande i 

ärendet. 

10 ~ 
Statlig myndighet skall lämna upplysningar och avgiva yttrande,då utskott 

begiir det. Sådan skyldighet åligger dock ej regeringen. Myndighet som ej 
lyder under riksdagen kan h~inskjuta begiiran från utskott till regeringens 
avgörande. 

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

Ko11sri111rinns111skn11e1får icke a11gi-
1·afiirklaring, a11 /ag/iirslag icke angår 

begränsning ar fri- eller riillighe! som 

angives i 2 kap. 12 .\1· .första s1ycke1 

regering:;;/ormen. 11/an a11 lagråde1 har 
y11ra1 sig i saken. 
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fiin·.1/agl'll h·cld1l' 

5 kap. 

I ~ 
Utskotts hetiinkande skall före iirendets avgi)rande hnrdliiggas vid tv[1 

sammantriidcn med kammaren, om e.i ril\sdagen pii utskottets fiirslag 

beslutar att äremkt skall avgöras efter endast en bordliiggning. 
) rko11d1· l'nli).!.1 _, ka/l. I} 1' ll'l'di1· 

.>lrckt'I rt',t:l'ri11gsfi1r111e11 ull /11gfii1sfa..; 

.1kull l'ilatcir !i"a111sflil/a1 11iir 111s/..1111c1s 

hl'länkal/(ll' iii·e1)lirslag1·1har1111111äl!.1 

i AWllllllll'l'/1. 

Tilliiggsbcs1iim111elsc 5.1.3 

Arende om misstroendeförklaring 

skall ligga på kammarens bord till det 

andra sammantriidet efter det då 

yrkandet framstiilldes och <ivgöras 

senast vid det diirpå följande sam

mantriidet. 

1 " ~ ~ 

Yrkande som arses i I { andra 
styckct.fiwnställes skri/i/igen och llflfl
ragcs om mtiiligr på kammarc11s/iire
drag11ingslista. 

Arende 0111.fi1/ko111riis111i11g ign111d
lags/nl.1.!.a eller om misstroendeförkla

ring skall ligga på kammarens bord 

till det andra s<immantriidet efter det 

då yrkandet framstiilldes och avgö

ras senast vid det diirpå foljancle 

sammantriidet. 
Vad sålumla har loreskrivits iiger motsvarande tillämpning på förslag av 

talmannen till ny statsminister. rnirvid skall iakttagas den i 6 kap. 2 ~ andra 

stycket regeringsformen flireskrivna fristen. 

H 
Ärende i v•Jket överliiggning iiger rum får ej upptagas till avgörande förriin 

kammaren på talmannen:; förslag har funnit överliiggningcn avslutad . 

. Ä.rende avgöres med acklamation eller, om ledamot yrkar det, genom 

omröstning. fordras för beslut anslutning från s~irskilt flertal, skall iirendet 

alltid avgöra~ genom omröstning. 

Avgörandet av iirencle skall, om 

det behövs, delas upp på skilda 

beslut. 

Avgörandet av iircnde skall, om 

det hehövs, delas upp på skilda 

beslut. Fiirl'liggeryrkande som avses i 
I .\1 andra srycket art lagförslag skall 
1•ila och de.1s111om yrkande a11j(irslage1 
skall fiirkastas. skall riksdagen pröva 
sisrnämnda yrkande innan .förslager 
ställes under omröstning om omede/-
hart anrar,ande. 
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filliigg1hn1ii111111el.1e 5.3. / 

Fordras för beslut anslutning från 
särskilt flertal och föreligger mer än 
ett förslag till sådant beslut. utviiljer 
riksdagen först, med tillämpning av 
vad som gäller i allmänhet. ett av 
förslagen. Därefter avgöres om detta 
förslag skall antagas eller förkastas. 

Föreligger samtidigt två eller !lera 
yrkanden om misstroendeforklaring 
mot samma statsråd. skall endast en 
omröstning iiga rum. 

Fiire/i).:ger .1·rkm1de 1111 lag/iirs/ag 

skall 1·1la 1'11/(1!,I ~, kap. / _1 ,' tredfl' 

strckct regcrings/orml'n och 1111pnds 

rid omriis111i11g an,!!,åc·11dc.fi'irs/uge1 icke 

den där angil·na 1111s/111ni11gc11. skall 

.tfirslagct hänrisas till kons1i1111iu11s111-

sko111't /iir priirning <'111(!!.1 sista 1111'-

11ingc11 i niimnda 11yck1'. E/ier wiir-

11i11g hos 111sknll1't skall iir('llt/Ct pd 11\'/I 

a11111iilas i ka111111ar1·11/iir hand/ägg11i11g 

enligt I ~ /iirsta styckl'I. Har kom1i111-

1iom111sko11c1 /iirklarat all .Jiirs/agl'I 

angår hcgriim11i11g wm arws i nämnda 

hestiimmelse i rcgai11gs/i1rmc11. skall 

.fiirslagct, om dl't ej hclll'r då h/ir 

argfon. dt1'1/iil'l'isas till de1111s/.;011 som 

har hcn'll iirc111ll't. 

Fordras för beslut anslutning från 
särskilt flertal och föreligger mer än 
ett förslag till sådant heslut, utväljer 
riksdagen först, med tillämpning av 
vad som giiller i allmänhet. ett av 
förslagen. Därefter avgöres om detta 
förslag skall antagas eller förkastas. 
I ·ad som sägs i fiirsta mcnin!!Cn skall 

tilliim{las ifren när !iiiga iir om flera 

/agf{irs/ag som är ofiirrnli.l!.a inhiirdes 

och rrkande har 1·iick1s ull ndgut ar 
dem sk11/l 1·i/a l'llligt l kap. Il { 1redje 

sn·i·ket regeri11gs/i1n11e11. 

Föreligger samtidigt två eller Il era 
yrkanden 0111 /ofko111riis111ing hcträ/

.fändc samma rilandl' gmnd/ags/iirsfag 

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

10 ~ 
Genom särskilt beslut kan riksdagen till niirmast friljande lagtima riksmöte 

uppskjuta behandlingen av ärende. Ärende som gäller statshudgeten får 
närmast följande budgetår får dock uppskjutas endast om det kan ske utan 
olägenhet for budgetregleringen. Beslut om uppskov kan upprepas. 

Avslutas riksmöte i förtid med anledning av extra val. skall ärende som 
riksdagen icke har hunnit avgöra anses utan särskilt beslut uppskjutet till det 
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N111·mw1c/,, In/el.se 

första lagtima riksmötet efter valet. 
Ärende som l'.i har återkalla/.\ skall 

avgöras före utgången av kalender
året efter det då ärendet viicktes eller. 
om hinder häremor mörer till följd av 
förordnande om extra val, snarast 
möjligt efter det att den nyvalda 
riksdagen har sammanträtt. 

sou 1978:34 

Fiire.1/agc11 (\'lll'lse 

Lag/iirslar.:. som har vilar i roh
må11ader e11/igr 2 kap. 12 .~· rredie 
sryckc1 rer.:eri11gs!ärme11. skall prÖ\'Os 
.f(ire wgå11gen m· kalrnderårer därpå. 
A 11na1 ärende skall a vgiiras före 
utgången av kalenderåret efter det då 
iircndet väcktes. Kan äre11dc som 
a1·scs i.forsra eller andra meninr.:en till 
följd av förordnande om extra val 
icke m·r.:öras på 1id som är.föreskriven 
där, skall der argiiras snarast möjligt 
efter det att elen nyvalda riksdagen 
har sammantriitt. 

IH 
Sllal~e.r bes/111 i ärende angående 

grundlag/ärra:; vid första riksmötet i 
den valperiocl so111 följer pil riksdags-
1'(1/('f 11är111asr l'fier cli'r 1·i/a11dc hl's/urct 
i iirc11de1. si1vida ej avgörandet 
uppskjutes till annat riksmöte. I 
fråga om uppskov äger bestämmel
serna i I 0 * första och andra styckena 
och i I I * mot:warancle tilliimpning. 
Ärendet skall avgöras slutligt före 
nästa ordinarie val till riksdagen. 

Ärende angående grundlag skall 
argiiras vid första riksmötet i den 
valpcriod dd s/111/f~r hes/111 e11/igr 8 

kap. I 5 1' rcgeri11gs/i1rme11 /iirsl )lir 
Järras, såvida ej Jiirslage1 i äre11dcr 
dcss/liri1111a11 .fiirkas1as rllcr avgöran
det uppskjutes till annat riksmöte. I 
fråga om uppskov äger bestämmel
serna i I 0 *första och andra styckena 
och i 11 ~ motsvarande tilliimpning. 
Ärendet skall avgöras slutligt före 
niista ordinarie val till riksdagen. 

liar rila11de fiirs/ag rill gru11dlag~
ä11dri11g eller till a1111a1 bcs/111 w111 
Järras i w111111a ordning tiirkasrars rid 

/i1/k11mriis111i11r.:, skall dC'I 11/skorr rill 
rars lw11d/iigg11i11g .fi'åga11 hiir giira 
anmälan därom 1ill kammaren. 

Ändringarna i riksdagsorclningen träder i kraft samtidigt med de ändringar 
i regeringsformen, som ... 

3 Förslag till lag om lagrådet 

Härigenom föreskrivs följande. 

I § Lagrådet utgörs av högst fyra avdelningar. 
Regeringen bestämmer med hänsyn till arbetsbördan i lagrådet om det 

skall bestå av mer än en avdelning. 
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2 § I lagrådet tjänstgör justitieråd och re!!eringsrad. Flera iin sammanlagt nio 
justitieråd och regeringsråd rår ej sari1tidigt tagas i anspråk för tjiinstgöring i 

lagrådet. 
Vid behov kan iiven annan lagfaren person förordn<1s att tjHnstgöra som 

ledamot av lagrådet. 

3 § Avdelning består av tre ledamöter. Om siirskilda skäl föreligger, får 
regeringen bestämma att avdelning skall bestå uv fyra ledamöter vid 

hehundlingen a\" visst Hrende. 
I avdelning skall ingå såviil justitieråd som regeringsråd. Mer än en sådan 

ledamot som avses i 2 ~ andra stycket får ej tjänstgöra i avdelning. 

4 § Regeringen bestiimrner med beaktande av 2 och 3 ** hur många 
justitieråd och regeringsråd, som skall tjänstgöru i lagrådet. och hur sådana 

ledamöter skall fördclus på avdelningar. 

5 § I lögsta domstolen utser de justitieråd och regeringsrätten de regerings
råd, som skall vara ledamöter av lagrådet, och bestiimmer vilken avdelning de 

skall tillhöra. 
Annan lagfaren person som skall vara ledamot av lagrådet förordnas av 

regeringen, som också bestämmer vilken avdelning sådan ledamot skall 
tillhöra. 

6 § Om ej annat föranleds av regeringens beslut om avdelnings tjiinstgöring 
eller sammansättning, utses ledamöter av lagrådet för en period av två år 

räknat från början av högsta domstolens höstsession under år med udda 
slutsiffra Oagrådsperiod). Om annan tjiinstgöringstid i visst fall föreskrivs i 

IH. 

7 § Justitieråd eller regeringsråd, som har tjänstgjort i lagrådet minst ett är 
under en lagrådsperiod, får efter periodens utgång ej utan särskilda skäl utses 
att på nytt tjänstgöra i lagrådet förrän nästa lagrådsperiod har utgått. 
Ordförande på avdelning i högsta domstolen eller rcgeringsrätten får ej utses 
till ledamot av lagrådet. 

Justitieråd eller regeringsråd, som har uppnått sextio års ålder, får ej utan 
eget samtycke utses att tjänstgöra i lagrådet. 

8 § Lagrådets avdelningar är lik<i behöriga att behandla ärenden som 
ankommer på lagrådet. 

Ärendena fördelas mellan avdelningarna på sätt lagrådets ledamöter 
hestiirnmer. 

9 § Ordförande på avdelning i lagrådet är det justitieråd eller regeringsråd 
som först har utnämnts till sådant ämbete. Med justitieråd och regeringsråd 
jämställs hiirvid förutvarande justitieråd och regeringsråd. 

När lagrådets ledamöter sammanträder sarnmanfållt, förs ordet av den 
äldste ordföranden på avdelning. 
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10 § Niir lagriluet hdiandlar iirende som har heretts i regeringskansliet. skall 
tjiinsteman i kansliet bitriiua med föredragning och pii annat liimpligt siill. Vid 
hehandlinge1~ av lagförslag som har viickts inom riksdagen skall det utskott 
som har hegiirt lagrii.dets yttrande stiilla fiireuragande till förfogande. I i.ivrigt 
lår lagrädet pä allmiin bekostnad anlita de sakkunniga och bitriiclen som 
lagradet anser sig behöva. 

11 § Förekommer skiljaktiga meningar vid hehandlingen av ärende. skall 
omröstning ske i den utstriickning som finnes p[1kallad. 

Vid omrösining gäller den mening som oml~1t1as av llcst ledamöter eller. 
om !lera meningar har fåll lika mfoga röster. den mening som bitriids av den 
mdste bland dem som har röstat för n{1gon av dessa meningar. 

12 § Har beh:rndlingen av ärende ej avslutats vid lagrådsperiods utgång skall. 
till dess ärendet har blivit slutligt handlagt. de ledamöter som har deltagit i 
behandlingen tjänstgöra pä avdelningen i stället för dem som har u1sc11s för 
den nya perioden. 

13 § Avgårjustitieräd eller regeringsrt1d, som iir ledamot av lagradet. från sitt 
domarämbete eller far han förfall. utser vid behov den domstol som har 
förordnat honom annat justitierf1d eller regeringsråd att tjänstgiira i hans 
ställe i lagrällct. 

A \·delning kan hestiimma all den som har tjiinstgjort pä avdelningen under 
förfall för annan skall fortsätta alt tjiinstgöra i dennes ställe efter förfallets 
upphörande. till dess ärende i vars handliiggning han har deltagit har hlivit 
slutligt handlagt. 

14 § Justitieråd eller regeringsråd som tjiinstgör i lagrådet skall deltaga i 
behandlingen i högsta domstolen eller regeringsrätlen av mål eller iirende. 
med vilket han förut har tagit befattning vid handläggning för slutligt 
avgörande. samt i behandlingen av mål eller ärende. som skall avgöras av 
högsta domstolen eller regeringsriitten i dess helhet. 

15 § Ledamot av lagrådet iir beriittigad till tre månaders ledighet om året på 
tid som lagrådets ledamöter bestämmer. 

Ledamot vilkens tjiinstgöring har inletts under pågående lagrådsperiod 
erhåller ledighet enligt vad lagrädets ledamöter hestiimmer. Ledigheten får ej 
överstiga tre månader om året. 

Andra stycket skall tillämpas också på ledamot, som är förordnad att 
deltaga i behandlingen av visst iirende. 

16 § Har regeringen meddelat lagrädet att det ej har att förviinta något iirende 
under viss tid. skall justitieråd och regeringsråd. som är i tjiinst i lagrådet. 
under niimnda tid tjiinstgöra i den domstol som de tillhör. såvida ej annat 
föranleds av brådskande ärende. 

17 § Om laga hinder ej möte'r. bör alla justitieråd eller regeringsråd som ej iir 
befriade från tjiinstgöringsskyldighct deltaga i handläggningen av iirende som 
enligt denna lag ankommer på högsta domstolen eller regeringsrätten. 
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Denna lag tr:ider i kraft samtidigt med de :indringar i regeringsformen, 
som ... Lagen (1965:186) om lagrådet skall samtidigt upphöra all g:illa. 

Dcn lagn\dsperiod som inleds vid början av högsta domstolens höstsession 
år \ t)7C) upphör när denna lag triider i kraft. Den första lag rådsperioden enligt 
den nya !:.igen p~g[1r !'rån sagda tidpunkt till dess all niista lagrådspcriod skall 
inledas enligt 6 ~ i den nya lagen. 

Ilar be hand I ingen a \' iircnde ej a vslu tals när denna lag triiclcr i kraft. skall de 
ledamöter som har deltagit i beh:.indlingen tjiinstgöra på avdelning i lagrådet 
till dess iirenclet har blivit slutligt handlagt. I fråga om avdelningens 
sammansiittning vid behandlingen av sådant iirendc tifömpas äldre lag. 

Före nya lagens ikrnfltriidandc skall. med tillämpning :.iv l-7 ~~nya lagen, 
beslut i de h~inseenden som avses i dessa paragrafer meddelas för elen 
lagrådsperiod som inleds när denna lag triider i kraft. 
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1 Utredningens direktiv 

R(ittighctsskyddsutredningens direktiv (c.len 20 januari 1977, Dir 1977:1) är 
intagna i 1978 års kommittcheriittelse del Il (s. 3 f.). Utredningen har fått 
tilWggsdirektiv (den 10 november 1977, Llir 1977: 112, kommitteberättelsen 
del Il s. 108 f.). 

I direktiven redogjorde departementschefen, statsrådet Rornanus, inled
ningsvis för regeringsformens nuvarande skydd för de medborgerliga fri- och 
riittigheterna. I Ian niimnde också den lagstiftningsverksamhet som bedrivits 
parallellt med arbetet med regeringsformens grundlagsskydd och som varit 
inriktad på att hygga ut och fiirstiirka det särskilda rättighetsskyddet i 
tryckfrihetsförordningen. De nu åsyftade ändringarna i regeringsformen och i 
tryckfrihetsförordningen. vilka riksdagen beslutat under år 1976, utgjorde 
emellertid inte någon slutpunkt i arbetet på att förstärka skyddet för den 
enskildes fri- 01.:h riittigheter. Det var förutsatt att lagstiftningsarbetet skulle 
fortsiitta, anförde departementschefen. Han hiinvisade därvid till proposi
tionen 1975176:204. propositionen 1975176:209 (s. 89 f., 95 och 96) och 
konstitutionsutskot1ets betiinkande 1975/76:56 (s. 13 f.) vilket godtagits av 
riksdagen. Departernentschefcn an förde vidare: 

Del fonsatla utredningsarhctcl på fri- och rällighelsområdel hör nu inledas. Jag avser 
att inom kort hcmstiilla om bemyndigande alt tillkalla en parlamentarisk kommitte 
som skall fil i uppdrag all med utgångspunkt i massmedieutredningens förslag utarbeta 
IOrslag till en ny yttrandcfrihetsgrundlag. Det kan visa sig lämpligt att i en sådan 
grundlag reglera också yllrandefrihcten vid möten och demonstrationer, vilket i så fall 
skulle innebära att skyddet ltir mötes- och demonstrationsfriheterna nyttades över från 
Rr till den nya grundlagen. 

Det utrcdningsuppdrag som jag nyss har nämnt är av en sådan omfattning och 
svårighetsgrad att det inte kan på.räknas leda till ett propositionsförslag redan under 
innevarande valperiod. Eftersom det är angeläget all snarast möjligt få till stånd en 

förbättring av grundlagsskyddet for de medhorgerliga fri- och rättigheterna anser jag 

emellertid att det nu genast hör tillkallas en särskild kommittc som skall få i uppdrag att 

lägga fram förslag till förstiirkning av Rf:s riillighetsskydd så snart att det första 
riksdagsbeslutet kan fattas före niista ordinarie riksdagsval. Även denna kommitte bör 
ha parlamentarisk sammansättning. 

Som framgår av den redogörelse som jag nyss har lämnat tillåter RF också efter den I 

januari 1977 all vissa rättigheter begriinsas genom vanlig lag inom delvis ganska vida 

ramar. Bl. a. gäller de11a y11rande- och informationsfrihcterna. Den särskilda yllran

dcfrihctsutredningens arbete kan förväntas leda fram till regler som innebär att de för 
vårt demokratiska samhällsskick särskilt betydelsefulla delarna av yttrandefriheten 

och de övriga opiniunsfriheterna får ett grundlagsskydd av samma styrka som det 
nuvarande tryckfrihetsskyddet. Att åstadkomma en sådan omfattande materiell 

3~ 
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r:iu ighctsregleri ng iir emcl krtid. som jag nyss har niimnl. en tidskrii\'andc uppgift. \kd 
hiin.syn till tkn hegriinsade tidsram som g;iJler f(ir t.kn nu aktuella kon1111itl~n biir denna 

på hithörande nmr{1dc i flirsta hand inrikta sig pä att utarbi::t;1 S:irskilda regler um 

liirforandct \'id riittighetsbegrfosandc lagstiftning. lks.sa regler skall ha till uppgift att 

stiilla upp hinder mol att en riksdagsmajuritct. l. c.x. under inflytande: av p;!tryckningar 

fri1n friimmande makt eller J'<,verkad av en tilJl;iJlig inhemsk up1nio11. utnyttjar 

miijlighcten att inom de ramar snm RF stiillcr upp besluta om riittighetsbegriinsningar 

a\' cll slag som nnrmalt skulle le sig helt oacceptabla. [n naturlig lösning l(irefalkr hiir 

vara atl skapa ··eglt:r sum inncbiir att riiltighetsbegriinsningar inte kan beslutas lika 

snabbt sum vanlig lag. Kommitten fM vid sin utformning a\· s;ldana regler bl. a. la 

stiillning till oni cll krav P•' siirskild tidsuldriikt skall giilla undantagslöst eller om 

riksdagen unde~ vissa 11>rutsiitlningar-l. e.x. om en bctvdande ma1oritct kan\ innas för 

ett lagforslag - eller p;I \'issa områden skall kunna rn till st!lnd en riillighetsbegriinsning 

utan särskild tidsutdriikt genom ett enda beslut. Det är uppenbart alt behovet av att 

kunna begriinsa rättigheter genom ett enda beslut iikarju större det riittighctsområde iir 

som omfattas av de särskilda forfarandereglema. Kommitten bör därför också överviiga 

om dessa regler kan begr:insas till att giilla orinionsfriheterna eller om de skall ha stiirrc 

räckvidd. 

Kommittens andra hu\·udurrgift skall. i enlighet med vad riksdagen har förordat. 

vara att ta stiillning till lagprövningsriittens roll i riittighetsskydckt uch hur denna riitt 

biir \ara utformad i framtiden. 

Den tredje av kommittens huvuduppgirter giiller lagrådets stiillning. Enligt min 

mening talar st<irka skiil forell återinförande av en obligatorisk medverkan av lagrådet i 

lagstiftningsarb::tet. Såvitt gäller denna fråga bör det kommande utredningsarhetct 

bedriv;L~ i två etap[lCr. Jag avser att senare denna dag begiira bemyndigande att tillkalla 

en siirskild utredare som skall överväga frågorna om lagrådets sammansättning och 

arbetsformer och om inriktningen av lagrådets granskningsverksamhet samt om dess 

beräknade arbetsbörda vid olika avgr.:insningar av området for en obligatorisk 

lagrådsgranskning. Detta utrcdningsarbcte, som bl. a. kan väntas leda till flera 
alternativa utformningar av el! system med obligatorisk lagrådsgranskning. bör vara 

avslutat vid hal vårsskiftet i år. Det bör sedan fämrligen ankomma rå den kommitte 
som nu skall tillkallas alt mot bakgrund av det sålunda tillgängliga materialet ta 

ställning till hur man skall avgriinsa området for den obligatoriska granskningen. hur 

lagrådet skall vara sammansalt och hur dess granskning av riittighetsbegriinsande lagar 

skall foras in som en siirskild del av riittighetsskydtkt. 

I samband med utskottsbehandlingen av förslaget till nya fri- och riittighetsregler 

avgavs ett stort antal reservationer med bl. a. krav pä ytterligare llirst:irkningar av 

rättighctsskyddet. Här kan pekas på frågorna om förstärkning av skyddet IOr 

cgendomsriitten, kra\· på en viss minsta tid mellan de två besluten vid grundlagsiind

ring. forbud mot rättighetsbcgriinsning på diskriminatorisk grund. utvidgning av 

förbudet mot retroaktiv lagstiftning samt regler till skydd för näringsfriheten och den 

s. k. IOräldraräaen. dvs. föriildrarnas rätt att ha vårdnaden om sina barn och att 

bestämma om deras uppfostran och utbildning. Den av mig nu lörordade kommitten 

bör vara oförhindrad att ta urp även sådana frågor till behandling. Såvitt giiller 

egendomsriittc~1 bör arbetet i lörsta hand inriktas rå urrgiften att närmare ange 

kvalitetskravet på den ersiittning som enligt RF i gällande lydelse skall utgå vid 

expropriation och annat s;,dant förfogande. Om kommiuen skulle linna att närings

friheten och föräldrarällen bör komma till uttryck i RF hör den ta ställning till om detta 

skall ske genom kompletteringar av rrogramstadgandel i I kap. 2 ~ Rf' i detta lagrums 

nya lydelse eller om man i någon utsträckning bör bereda dessa rättigheter skydd med 

hjälp av bindande rättsregkr i 2 kar. RF. 

Kommillcn bör under sitt arbete hålla kontakt med den siirskilda yttrandefrihets

utredning som jag har nämnt i det föregående. 

Som jag redan har sagt bör det första riksdagsbeslutet om ett förstiirkt riittighets-
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,kydd i RF kunna littlas lcin.: JlJ7ll :\rs vaL Detta inndiiir all det nu diskuterade 
utrcdning.,arhetet måste genomlliras mi:d skyndsamheL Kon1i11ittcns llirslag bör 
Jiiggas fram senast vid utg:\ngen av forsla kvartalet ~1r J 978. 

Jag vill i detta samman han!( slutligen niimna all jag avser att foresl:\ regeringen all 
redan Ltnder innevarande riksmöte mrebgga riksuagcn forslag till regler som bidrar till 
att J(irst:irka skyddet mr de mcdhllrgerliga fri- ud1 riiltighelerna genom all möjliggöra 
bcslut~111dc J'ulkomriistning i grundlagsstif'tningsJ'r:1gL>L 

Dird\ tin:n ( Dir 1977:2) till den forheredandc utredningen om lagrt1dets 
st:illning od1 uppgifter itterlinns till huvudsaklig del i den utredningens 
hetiinkande, vilket tagits in som bilaga I till riittighctsskyddsutredningens 

bet;inkande. 
R:ittighetsskyddsutrcdningcns till:iggsdirektiv avser den nyssniimnda 

frägan om heslutamle folkomröstning i grundlagsstiftningsfrågor. Departe
mentschefcn <tnknöt till vad han anfört i utredningens direktiv diirom, att han 
avsäg att fiireslå regeringen all redan under riksmötet 1976/77 föreliigga 
riksdagen förslag till regler som skulle möjliggöra s[1dan folkomröstning. 
lkpartcmentschefen fortsatte: 

Arhcte på alt utforma såuana regit;r har tiedrivits i justitiedepartementet under våren 
1977. I samband hiirmed har, i enlighet med den praxis som har utvecklat sig i mer 
viisentliga grum.llagsstiflningsiirenden, fi.in.:korn mil samråd med lliretriidare fi.ir den 
parlamentariska oppositionen. Från oppositionen har diirvid forts fram i)nskcmål om 
all l(irslag i frågan inte skall liiggas fram llir riksdagen forriin resultatet av riillighets
skyLlLlsutrcdningens arbete fhreligger. 

Enligt min mening talar starka principiella skiil !lir all medborgarna ges möjlighet all 
ta direkt del i den beslutsprocess som syftar till att stiilla upp de grundliiggande reglerna 
om vilka organ som på deras vägnar skall utöva den offentliga makten, om hur dessa 
organ skall utses, om hur makten skall fordelas mellan dem och om vilka griinser som 
skall siill<L>; fiir den offentliga maktutövningen. Skiilen för folkomröstning som ett led i 
grundlag:sstiflningsf(irfarandet har ytterligare ökat i styrka i och med all det i RF har 
forts in ell omfattande regelsystem med uppgift all skydda de medborgerliga fri- lXh 
rälligheterna mot angrepp från det allmiinn<L> sida. En ordning som innebiir all de 
enskilda medborgarna ges miijlighet att la direkt del i beslut om iindring av dessa 
skyddsregler måste ses som en viktig fi.irstiirkning av det konstitutionella rättighets
skyddct. Jag iir diirfor av den uppfattningen att ett fiirsta riksdagsbcslut om 
f'olkomriistning i grundlagsstif'lningsfrågor hör fattas redan under innevarande valre
riOLI. Sbl t:Jlar emellertid for all man skall gå till mötes (inskemälet om ett visst 
driijsm;IJ i for hål Jan de til I den ursprungliga tidsplanen. Jag vill hiir ror st och främst peJ..a 
på det stora viirdc som ligger i att Jagar som reglerar demokratins spelregler beslutas 
under största möjliga enighet. I liirtill kommer att det råder ett niira samband mdlan Lie 
frågor som omfallas av riitlighetsskyddsutrcdningcns uppdrag och ärendet om 
fr>lknmriistning i grundlagsstiftningsfrågor. Jag kan i sammanhanget niimna all, enligt 
vad jag har inh;imtal, även andra aspekter på grundlagsstiftningsforfarandet har 
aktualiserats inom utredningen. 

Den önskviirda samordnin~en av reformarhctct på RF:s område uppnås liittast om 
detta i sin helhet liiggs på riittighetsskyddsutrctlningen. Jag fororuar diirfor att frågan 
om inforanue av hcslutande folkomröstning som ell led i grundlagsstiftningsförfa
randct överliimnas till utredningen. Efter samråd med foretriidare for utredningen 
anser jag mig kunna utgä från att detta inte kommer att medföra att kommittens arbete 
fiirdriijs i någon högre grad. 

Riitlighetsskyddsutrednin!(en bör vid sina överviiganden i folkomröstningsfrågan 
uqd1 fr:!n de forslag i iimnet som har lagts fram i <>lika sammanhang. [ll sådant llirslag 
återfinns i forfattningsutredningens förslag till regeringsform tSOU 1963: 16 och I 7; 
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7 kap. 4 ~).Lösningar som niira ansluter sig till l\irl"a!lningsutrec..lningens har Lliirclkr 
l()ns fram dels i en reservation till grunLllagberedningens slutlxtiinkande !SOU 
1972: 15J, dels i reservat inner till konstitutinnsutskottt!ls hctiinkanden i sam hand med 
h(:slutet om 1974 års RF 1KlJ 1973:26) och hcslutet om de nva reglerna i RF om skydd 
li..ir Lit: mcc..lhorgerl iga fri- och riilligh..:tcrrw ( K U 1975/7(1: )6). Lkssa fiirslag innehiir alla 
all en riksc..lagsminoritet av viss storlek 1..:n trcdj..:del av ledamöterna) skall kunna få till 
stånd en folkomröstning om ell viland..: grundlagsliirslag i sarnhanLI med niirmast 
foljand..: riksdagsval. 
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2 Frågornas tidigare behandling 

2.1 Inledning 

I lur skyddet for de medborgerliga fri- och rlittighetema har utvecklats i vårt 
land har for tiden fram till och med tillkomsten av 1974 års regeringsform 
utforligt skildrats av fri- och rättighetsutredningen (SOLJ 1 Q75:75 s. 55-87 och 

257-275\. Rlittighetsskyddsutredningcn redogör for rättsutvccklingen och 
tidigare reformförslag i de av utredningen behandlade frågorna i kapitlen 4--8. 
Fördenskull ges hlir bara en kort allmlin översikt över bakgrunden till dessa 

fragor. 

2.2 1809 års regeringsform 

1809 års regeringsform innehöll i 16 ~ - i anslutning till den äldre traditionen -
stadganden om vis~1 skydd for den enskilde gentemot konungen. Paragrafen 

lydde: 

Konungen bör rätt och sanning styrka <X:h befordra, vrångvisa och oriitt hindra och 

flirhjuda, ingen fördiirva eller fördärva låta, till liv. ära. personlig frihet <x:h välfärd. utan 
all han lagligen flirvunnen tx:h dömd iir. och ingen avhiinda eller avhiinda låta något 
!!Ods. löst eller fa'>t. utan rannsakning och dom. i den ordning. Sveriges lag 1Kh laga 
stadgar föreskriva; ingens fred i dess hus störa eller störa låta; ingen från ort till annan 
forvisa; ingens samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid rri utövning 

av sin religion, så vitt han diirigcnom ii:ke störcr samhällets lugn eller allmän flirargelse 

f1stadkommer. Konungen läte en var bliva dömd av den domstol. varunder han 
r~ittcligen hörer och lyder. 

Heträlfamlc styrkan av det skydd som paragrafen gav, särskilt frågan i vad 

mån paragrafen avsåg även av konung och riksdag gemensamt beslutade 

föreskrifter. förblev doktrinen oklar. 1'ågon reglering i 1809 års regeringsform 
av lagprövningen, dvs. domstolars och andra rättstillämpande myndigheters 

rätt och plikt att pröva om stadgande i lag eller annan författning står i 
överensstämmelse med grundlag. förekom heller inte. 

Tryckfriheten garanterades dels i en särskild grundlag, tryckfrihetsförord
ningen, dels i 86 ~ regeringsformen, vilken hade följande lydelse: 

Med tryckfrihet förstås varje svensk mans rättighet att, utan några av den offentliga 

makten i förväg lagda hinder. utgiva skrirter: att sedermera endast inför laglig domswl 

kunna tilltalas for deras innehåll. och att icke i annat föll kunna diirllir straffas. iin om 

41 
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detta innchäll ~aridcr rnul tydlig lag. given att hcvara allmiint lugn, utan all <\t.:rhålla 
alln1:in upplysning. Alla handling.ar och pruwkoll i vad miil som helst. ek prntukoll 
undantagna. Sfllll i statsritdct och hos konungen i n1i111st.:ridla :ircm.kn od1 k<Jm
rn<1ndumitl fiir<1s, må ovillknrlig.en gcnom tryd.ct kunn<1 tllgiv;t<;. Ej m;\ tryckas hanko

nd1 riksgiildsv,;rkcns protokoll uch handlingar riirandc :in:ndcn. \'ilka l>iira hcmlij!a 
h[1Jlas 

Sedan gammalt har vissa lagfi:irslag underkastats en granskning i siirskild 

ordning innan de liiggs fram i riksdagen. Granskningen fick i 1809 års 

regeringsform fastare former och lades pä högsta domstolen. Granskningen 

avsäg förslag till lag enligt 87 ~ regeringsformen. friimst allrniin civil- och 

kriminallag, ~;amt fiirslag till annan lag som enligt siirskilda bestiimmdser i 

regeringsformen ocksf1 skulle stiftas i elen ordning som föreskrevs i 87 ~. 
Grundlag stiftades. iindrades eller upphiivdes genom konungens och två 

riksdagars he;;lut 181 ~i 1809 <'1rs regeringsform). Vidare skulle nya val till 

riksdagen iig:1 rum mellan de td riksclagsbesluten 104 ~i 1866 <"irs riksdags
ordning). 

2.3 Lagrådets tillkomst 

Ar 1909 inriit lades lagrådet. som sammansattes a\' ledamöter från högsta 

domstolen och den då inriittade regeringsriittcn. Dess uppgift var att utföra 

den granskning av lagförslag, som tidigare hade åvilat högsta domstolen. 

2.4 Den tingstcnska utredningen 

Utvecklingen i Europa under 1930-talet aktualiserade frågan om rättighets
skyddet. År 1938 tillsatte regeringen på riksdagens begäran en utredning med 
uppgift att överviiga frågan om införande i regeringsformen av sådana 

principer, som l'ör det fortbestäcnde svenska samhiillet var av den funda
mentala vikt att de ej borde kunna åsidosättas utan grundlagsändring. 

Utredningen. vari Herbert Tingsten var ordförande, avgav år 1941 ett 

betiinkancle !SOU 1941:20) med lörslag till ändrad lydelse av 16 ~i 1809 års 

regeringsform. Förslaget ledde inte till lagstiftning. 

Tilläggen ti:l 16 ~enligt den tingstenska utredningen bestod i att en rad nya 

rättigheter fastslogs. Det gällde yttrandefrihet, församlingsfrihet och 

foreningsfrihet. rätt till personlig frihet och frihet i utövande av näring eller 

yrke. rätt till egendom och till skälig ersättning vid expropriation. rätt att av 

det allmänna få hjälp och skydd vid ålderdom, sjukdom. olycksfall. lyte, 

invaliditet och arbetslöshet. förbud mot retroaktiv straftlagstiftning samt 

skydd IOr brev-, telegraf- och telefonhemligheten. 

Förslaget var så utformat att rättigheterna fa~tslogs medan den niirmare 

regleringen skulle göm~ genom samfällt stiftad lag, som dock ej fick kränka 

riittighetens grnndsats. Grundlagsändring krävdes endast för inskränkningar 

i riitten till skiilig ersiiltning vid expropriation och undantag från förbudet mot 

retroaktiv strarllagstiftning. Riitten till socialt understöd var niirmast av 

programkaraktiir. eftersom elen inte garanterade någon minimistandard. 
Beträffande lagprövningen anförde utredningen att det inte var klarlagt 
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gcnom best;im1rn:lscr eller pra.xis. 0111 n{1gon siidan tillkom domstL1larna. 
Utredningen fonn inte hel kr sbl att fön:sla r1iigon klargiirande hcst;immelse 
p{1 dcnna punkt. 

2.5 Författningsutredningen 

Diskussionen om först:irk ni ng a \" skyddet för de medborgerliga fri- och 
r;ittigheterna kom att föras vidare inom fiirfattningsutredningen. Denna 
utredning. som tillsattes 1954 med uppdrag att utifrän en samlad iiversyn av 
demokratins runktionsprohlem företa en modernisering av v{tr författning. 
lade år 1%3 i sitt slutbetänkande (SOL: 1%J 16 och 17) rram förslag till en ny 
rcgcring~form. Förslaget innehöll ett S:irskilt kapitel um grumföggande fri
och riittigheter. 

I 2 kap. I~ behandlades dc fri- och riittigheter. som sammanfattades under 
rubriken opinionsfri hctcn. niimligen å~i k tsfri het. yttrandefri hel. rel igionsfri
het. Jlirsamlingsfrihet och förcningsfrihet. Riitt till personlig frihet. riitt att 
fritt viilja vistelseort inom riket eller liimna riket. riitt till hemfrid samt riitt till 
posthemlighet m. m. slogs fast i 2 ~- Riitt till egendom och skydd mot 
expropriation. riitt till undervisning och utbildning (och skolpliktl. riitt att 
driva niiring och utöva yrke. riitt till arbete. riitt till socialt understöd. r;itt och 
plikt all delta i rikets försvar. riitt till laga domstol. förhud mot retrnaktiv 
strafnagstifining samt asyJr;iu togs upp i följande åtta paragrafer. 

För inskriinkning kriivdes grundlagsiindring endast i fräga om förbudet 
mot rctroakti\· strafnagstifining. Inskriinkning i opinionsfriheten kunde 
giiras genom vanlig Jag, men enligt uttalanden i hetiinkandet inte i sridan 
omfattning att friheten inte liingre kunde anses råda. De fri- och rättigheter 
som togs upp i 2 ~kunde inskriinklL~ genom lag eller med stöd av lag, och 
samma var förhållandet med asyJr;itten. Betr;itTandc skyddet mot expropria
tion, r;itten (<Kh plikten) till grundliiggande skolundervisning, riitten till 
socialt undcrstiid samt rätten och plikten all delta! rikets försvar hänvisades 
till innehållet i vanlig lag. Riittcn till annan undervisning och utbildning samt 
riitten att driva niiring och utöva yrke giillde såvitt inte annat var siirskilt 
stadgat. Sådana inskränkningar i riitten till egendom. vilka inte var av 
cxpropriationsnatur, kunde ocksä beslutas i enlighet med de allm~inna 

reglerna om normgivningsmakten. Bestämmelsen om r~itt till arbete var av 
mäJs;it t ni ngsk arak tiir. 

Författningsutredningen ansåg vidare att 16 ~ i 1809 lirs regeringsform 
representerade ett siirskilt stort traditionsdrde och att paragrafen i sin helhet 
borde föras över till och bevaras i 1 kap. i den nya regeringsformen såsom ett 
riktpunkts- och målsiittningsstadgande. 

Om lagprövningsriitten uttalade författningsutredningen att man utgick 
från att domstolarna ägde en sådan riitt och att elen skulle bestå men att den 
endast sällan skulle aktualiseras. 

Beträffande lagrådet föreslog författningsutredningen <lit det obligatoriska 
granskningsomrädet skulle beskrivas p<i ett sådant siitt att det omfattade 
bland annat grundlagarna. 

Grundlag skulle enligt IOrfottningsutredningens förslag stiftas genom två 
beslut med mellanliggande val till riksdagen. Om minst en tredjedel av 
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riksdagens lcJamölcr hegiirdc det. skulle grundlagsstiflningsfdga under

ställas folkomröstning i ~ambaml mecl detta riksdagsval. 

h_irfattningsutredningens grundlagsförslag hlev starkt kritiserat under 

remisshehandlingcn och i elen allmiinna debanen. Bland annat av dena skiil 

lades det inte till grund frir ni1gon allmiin förfatlningsreform. 

2.6 Lagrådsgranskningcn fakultativ 

Genom bes! ut åren 1970-71 slopades den ohl igatoriska lagrädsgransk ningen. 
I stiillet infördes en fakultativ ordning. enligt vilken regeringen frill hade all 
v~ilja ut de lagförslag snm skulle rcmillcras till lagrådet. 

2.7 Grundlagberedningen 

En ny utredning. grundlaghercdningen, tillsattes ~1r 1966 för att slutföra 

arbetet pil en ny iörfattning. Utredningens sluthctinkandc liimnades år 1972 
tSOU 1972: 15). 

I llirh[1llande till författningsutredningens förslag hade grundlaghcred

ningcn vidgat riitlighetsskyddcts omfattning. Regleringen var dock ej samlad 
i ett särskilt kapitel. 

Förutom yttrandefrihet <med tryckfrihet). riill all inhiimta underriittelscr 

(inli:1rma1ionsJ'rihe1. som enligt förfallningsutredningen utgjorde en del av 

yt1ranclefrihc1cnl. mötesfrihet, föreningsfrihet. religionsfrihet. frihet att röra 

sig inom riket och att liimna dena samt skydd mot husrannsakan i bostad och 
intrång i brev-. post- eller teleförbindelser inbegreps iiven sådana politiska fri
och rälligheler som demonslralionsriitt. skydd mot tvång all tillhöra förening 
eller trossamfund (negativ förenings- resp. religionsfrihet) eller att ge sina 
åsikter till känna (negativ yllrandcfrihel) sa ml skydd mot pål vingat kropps

ligt ingrepp och mot hemlig avlyssning. Vidare föreslog beredningen eu 

förbud mol 1illfalliga domstolar. dvs. sådana som inrättades för redan 
begången gärning eller för viss l vist eller eljest för visst mål. Förbud mol 

retroaktiv strafllagslifining giillde också i fråga om konfiskation och annan 

rällsverkan av gärning. Ersättning skulle utgå vid expropriation och annat 

sådam förfogande. Grundlagberedningen föreslog vidare rätt till domstols

prövning av frihetsberövande, annat straff. konfiskation eller annan sådan 

siirskild riittsvcrkan av giirning samt förhud mot landsförvisning och mot 

herövandc av svenskt medborgarskap. 

Grundlagberedningen föreslog all vissa fri- och rättigheter inte fick 

hegränsas annat än efter iindring av sjiilva grundlagen. Detta gällde förbuden 

mol tillfälliga domstolar, mol retroaktiv strafflagstiftning. mot landsförvis

ning och mot berövande av svenskt medborgarskap samt rätten till dom

stolsprövning av frihetsberövande m. m. I övrigt var skyddet utformat så att 

inskränkningar kriivde lag. beslutad av riksdagen i vanlig ordning. Undantag 

från detta krav fanns endast i. fråga om föreskrift att lag i visst ämne skulle 

hörja eller upphöra att gälla. Riksdagen skulle kunna bemyndiga regeringen 

eller denna underordnad myndighet att förordna hiirom. 

Grundlagberedningen förutsatte att lagprövningsriitten skulle bestå, men 
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föreslog ingen uttrycklig grumllagsbest:immelse h:irum. 
lktriiffande lagräclcts granskning stod gruhdlagbereclningL'n fast \'id elen 

nyligen beslutade fakultativa ordningL'll. I rnrutöver föreslogs riitt för majo
riteten i utskott i riksdagen att ta initiativ till lagriillcts hiirande. 

Enligt grundlagbcredningens förslag skulle grundlag allt_iiimt stilias, 
ändras eller upphiivas genom t vä riksdagsbcslut med mcllanliggamlc val. 

2.8 1974 års regeringsform 

Grundlagberedningens förslag kom att ligga till grund för besluten om 1974 
års regeringsform och riksdagsordning. 1 fräga om rättighetsskyddet innebar 
1974 års regeringsform följande. 

Vissa bestiimmelser om grundhiggande fri- och rlittigheter samlades i ett 
särskilt kapitel (2 kap.l. En föreskrift om yttrande- och tryckfrihet. riitt till 
information. mötesfrihet. demonstrationsrlitt. fi:ireningsfrihet. religionsfrihet 
och rörelsefrihet inledde kapitlet 12 kap. I ~ ). D[irniist följde en bestämmelse 
om skydd fi.ir den "'negativa·· sidan av föreningsfrihet. religionsfrihet och 
yttrandefrihet (2 kap. 2 *)och om skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp. 
husrannsakan. intrång i brev-. post- och teleförbindelser och hemlig avlyss
ning (2 kap. 3 * ). En föreskrift om rätten att vidta fackliga stridsåtglirder 
återfanns också i detta kapitel 12 kap. 5 *>· 

1 kapitlet om normgivningsmakten återfanns förbud mot dödsstraff. 
landsförvisning m. m .. berövande av svenskt medborgarskap i vissa fall. 
retroaktiv strafflagstiftning samt cxpropri:Jtion utan ersiittning (8 kap. I ~). 
Förbud mot tillfälliga domstolar samt rätt att få frihetsberö\'ande prövat av 
domstol eller diirmed likställd niimnd föreskrevs i kapitlet om riittskipning 
och förvaltning ( 11 kap. I ~ andra stycket och 3 * andra stycket). 

Skyddet mot dödsstraff. landsförvisning m. m .. berövande av svenskt 
medborgarskap i vissa fall. retroaktiv strafflagstiftning. expropriation utan 
ersiittning och tillfälliga domstolar samt riitten till domstolsprövning av 
frihetsberövanden kunde inte upphävas eller inskriinkas på annat siitt iin 
genom grundlagsiindring. 

Föreskrifter som niirmare utformade de politiska fri- och r:ittigheterna <2 
kap. 1-3 ~~)kunde meddelas genom lag. stiftad i vanlig ordning. 1 ett par 
undantagsfall kunde sådana föreskrifter beslutas genom regeringsförordning 
med stiid av bemyndigande i lag. nämligen föreskrift om tystnadsplikt i vissa 
fall eller föreskrift om att Jag i vissa ämnen skulle börja eller upphöra att 
tillämpas. Rätten att vidta fackliga stridsåtgiirdcr gällde om annat inte foljde 
av Jag eller avtal. 

Lagprövningsriitten fastslogs inte i regeringsformen men godtogs i 
motiven till denna. 

I frägaom lagrådet gjordes ingen iindringav bctyclcise(8 kap. 18 ~).För att 
avge yttrande till regeringen över lagförslag skulle således finnas ett lagråd, 
vari skulle ingå domare i högsta domstolen och regeringsriitten. Även 
riksdagsutskott fick inhämta yttrande från lagrådet. och det föreskrevs att 
detta i regel skal I göm5 redan niir det begiires av en tredjedel av dess ledamöter 
(4 kap. 10 ~ riksdagsorclningen). Bestiimmelser om granskningens inriktning 
och om området för denna saknas. 
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Grundlag s1ii"tas, iindras eller upphiivs !,!Cnnm 1vä riksda!,!sheslul med 
mellanli!,!!,!ande \·al till riksda!,!cn (8 kap. 15 ~l. 

2.9 1976 års reform 

Ke!,!lcrna om de mcdhnr!,!erli!,!a fri- och riittighc1erna i 1974 års rc!,!eringsform 
betecknades redan vid sin tillkomst som ett provisorium. Enli!,!t riksda!,!she
slulel borde en s;irskild uircdnin!! tillsiillas med uppgift alt på nylt i:iverviiga 
fr;igan om regleringen i !,!rundlag av skyddet for enskildas fri- och riittigheter i 
hela dess vidd. l\1cd a nled ni ng hiirav til I kall adcs 197 3 års fri- och riitt ighc1s
u1 red nin!,!. Denna utredning avliimnadc 1975 cl\ hetiinkandc (S()U 1975:75) 
med fiirslag till c11 helt nylt kapitel om grundhiggandc fri- och rättigheter i 
1974 iirs regeringsform. De11a flirslag lades sedan !ill grund for hcslu1 av 
riksdagen ar 1976 om utvidgning och lörstiirkning av skydde\ for de 
medborgerliga fri- och riit1ighe1erna. 

1976 ärs reform innehar följande föriindringar i f"i.irh{1llande till den 
ursprun!,!liga regleringen i 1974 ärs regeringsform. 

K;itli!,!hetsskydde\ utvid!,!ades genom all Cl\ nenal nya riittighe1er infördes. 
De nya riittiE.hclcrna iir skydd mot tv{mg alt clel\a i sammankomst for 
opiniun~hildning. demonstration eller annan meningsy1tring, skydd mol alt 
utan sam1yck1~ antecknas i allrniint register enbart på grund av sin politiska 
åsUdning. skydd mol tortyr och kroppsstralT samt skydd mol medicinsk 
påverkan med syfie all tvinga fram eller hindra yttranden. I kapi1le1 om 
grundJ;iggamk fri-och riittighe1er skrevs vidare in grundsatsen om doms1ols
nfl~n1lighet samt riittcn för fiirfa\\are, konstniirer och fotn)!rafer till der~Ls 

verk. 
Vidare tillkom regler till skydd mot riillighetsbegriinsningar enhart på 

grund av politisk, religiös. kulturell eller annan s[tdan äskådning och mot 
frircskrifier som innchiir all någon missgynnas på grund av ras eller kön. 

R;iuighetsskyddcl flirst:irktes p[1 olika s:i1t. Till regeringsformens tidigare 
undantagsliisa r;ittigheter - bl. a. IOrbud mot dödsstraff. landsförvisning av 
svensk medborgare, berövande av svenskt medborgarskap i vissa fall, 
rctrnakliva straff och lillt:illiga domstolar - fogades följande r:i1tigheter, som 
imc heller kan begriinsas utan grundlagsiimlring: skyddet mol tv~mg att ge till 
bnna äskådn;ng, skyddet mot 1väng att delta i sammankomst för opinions
bildnin)! etc.. skyddet mot 1väng att tillhöra trossamfund eller annan 
askr1dningssarnmanslu1ning, skydde\ mot å'iik1sregis1rering utan samtycke 
sam\ skyddet mot kroppsstraff. tortyr och medicinsk päverkan i syf\c att 
tvinga fram eller hindra yllranden. Även rcl igionsfriheten hi.ir till denna 
grupp. 

Övriga fri- och riittigheter, av vilka de viktigaste är de s. k. opinionsfrihc-
1crna - yttrandefrihet. inl"orma1ionsfrihct, mötesfrihet etc. - samt rörelsefri
heten kan begriinsas men liksom tidigare endast genom lag. Möjligheterna all 
hesluta riillighetsbcgriinsande lagar har inskriinkts på flera siitt. För det första 
för begriinsning göras endw;t för iimlamal som iir godtagbara i el\ demokra
tiskt samhälle. Vidare får en hegriinsning aldrig ga ·utöver vad som är 
nödviindigt med hiinsyn till det iindamål som har mranlclt elen, och den får 
heller inte str;icka sig sä langt att den utgör cl! ho\ mot den fria åsik1shild-
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nin!!ell s:°1snm ena\ folkstyrelsens !!rundvalar. Ocksi\ tl">rbuden mol diskri
minerin!! pa grund av t1sldd11ing. ras eller "iin in!!iir som led i sl\ydtkl fiir de 
hegriinsningsbara riill ighetL'l"lla. 

1 l"rtt!!a om opinionsfrih<.:terna giiller d:irutövcr all dessa for hcgr:insas 
ernh~! for siirsl\ill viktiga. till \·iss t.lel i lagtexten specificerat.le intressen. 

Utöver foresl\ril"tcrna om de riillsligl skyddade fri- och riilligheterna togs 
genom 197h iirs reform ncks[1 i regeringsformen (i 1 kap. 2 ~) in vissa 
programstadgant.len om de viktigaste mälen f!ir den samh;illeliga verksam
heten. 

Den lagprövningsrii\I som för niirvarande finns i rii\lspraxis frirutsanes 
besti1 iiven efter intlirandet av det utbyggda riillighetsskyddet. I motsats till 
vad fri- och riillighetsutredningen hade föreslagit har fr{1gan inte reglerats 
direkt i regeringsfmmen. 

I lJ76 iirs reli>rm innehar ingen fliriindring \'ad giillcr lagrådet eller 
fi.irforanclet vid stiftande a\· grundlag. 
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3 GrundWggande synpunkter 

Arhetet på att utforma grundlagsskyddet för de mcdhorgerliga fri- och 
riittigheterna har fortgått under fyrtio år. I olika utredningar. regeringsförslag, 
riksdagsheslut och riksdagsuttalanden har sambandet mellan folkstyre/se och 
riittighetsskydd diskuterats och analyserats. 

Regeringsformen betonar starkt betydelsen av fri åsiktsbildning liksom 
också respekten för miinniskorms frihet och värdighet. Den gör klart att 
lagstiftningen icke får kränka de grundliiggande demokratiska värdena eller 
undertrycka politiska, religiösa. kulturella eller andra motsvarande åskåd
ningar. I enlighet med dessa principer framhöll 1973 års fri- och rättighets
utredning. att det demokratisku styrelsesiittet inte skulle bli annut iin en tom 
form om det inte innefattude vidstriickt frihet för de enskilda medborgarna att 
ta del i opinionshildningen. men också att skyddet for den enskildes 
personliga frihet och kroppsliga integritet iir ett oumbärligt inslag i demokra
tins riittsordning. Dessa grundsatser iir också utgångspunkten för rättighets
skyddsutredningens överviiganden. 

Såsom uttalades av dåvarande chefen fbr justitiedepartementet i 1976 års 
proposition om fri- och riittigheter i grundlag torde det råda allmän enighet 
om att {i ena sidan medborgarnas aktiva demokratiska medvetande utgör det 
starkaste skyddet för fri- och riittigheterna medan å andra sidan ett betydande 
viirde ocksä ligger i att riittigheterna kommer till uttryck i grundlag. Det kan 
givetvis inte komma i fråga att politisk makt skulle liiggas hos sådana 
icke politiska organ som domstolar eller att en minoritet skulle få träffa 
politiska beslut i majoritetens stiille eller uppehålla avgörandena på obestämd 
tid. Det ta hindrar inte att det kan finnas skäl för regler som avser att 
säkerställa nödig omsorg och eftertanke niir lagstiftaren fattar beslut på 
siirskilt betydelsefulla om räden. Det giillande förfarandet vid stiftande och 
ändring av grundlag utgår från denna tanke. Samma tanke bör också kunna 
anses tilliimplig niir det giiller att utanför grundlagarna skapa rimligt skydd for 
enskildas och minoriteters berättigade intressen. Detta giiller exempelvis dem 
som med hänsyn till etniskt ursprung eller religiös övertygelse tillhör 
minoriteter. Sjiilvfallet måste det likaledes tillses, att de som tillhör politisk 
minoritet kan fritt arbeta för att vinna ökat gehör och kanske med tiden få 
majoritetens stöd för sina åsikter. 

Grundlagarnas huvuduppgift är att fastställa den ram, inom vilken de 
demokratiska avgör<1ndena skall träffas - vad som ofta kallas folkstyrelsens 
spelregler. Däri ligger också att de åtminstone i stora drag reglerar enskildas 
fri- och riittigheter gentemot det allmänna. Det får inte råda någon tvekan om 
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att iivcn statsmakterna sjiilva iir bundna av giillande riitt. ehuru de givetvis har 
frihet att i fiircskrivcn ordning iindra den. Det iir vidare viktigt att 

grundlagarnas regler iir <•llmiint kiinda och att de godtas av en bred 
OplllIOn. 

Mot bland annat denna bakgrund mäste det anses ligga ett stort viirde i att 
man vid stiftande och iindring av grundlag. icke minst i den mån fri- och 
rättigheterna iir berörda, efterstriivar största möjliga enighet. Denna uppfatt

ning har varit viigledande för rättighetsskyddsutredningcn i dess arbete, och 
utredningen anser sig kunna utgå från att den kommer att göra sig giillande 
inom riksdagspartierna vid den fortsatta behandlingen av de frågor som 
berörs i betiinkandet. 

Inom utredningen har ifrågasatts huruvida icke det riittighetsskydd, som 
genom regeringsformen tillförsiikras medborgarna gentemot det allmiinna, 

borde utsträckas till att giilla det samhiilleliga livet som helhet och således 

även forhållanden mellan enskilda. Siirskilt har därvid niimnts liiget på 
arbetsplatsen och vissa andra arbetsriittsliga regler. Samma tanke framfördes 

på sin tid både i en reservation till fri- och riittighetsutredningens betiinkande 
och under riksdagsbehandlingen av de diirpå grundade förslagen. Utred
ningen har c·.mcllenid inte funnit det möjligt att nu ingå på dessa ytterst 

vittomfattande problem. Inte heller har den funnit skiil att föreslå sådana 
grundlagsändringar som skulle medföra att helt nya principer måste komma 

till uttryck på det arbetsrättsliga området. 
Frågan om skyddet för medborgerliga fri- och riittigheter i moderna 

samhällen är över huvud taget allt annat än enkel. Hithörande grundlags

regler kan sällan uttryckas annat än i förhållandevis allmänna ordalag. Såsom 
under det tidigare utredningsarbetet gång efter annan framhållits är det vidare 
ofrånkomligt med mer eller mindre vittgående inskränkningar i åtskilligt av 
det som i grundlagarna betecknas som fri- och riittigheter. Det giiller också 
den personliga rörelsefriheten och integriteten samt rentav de s. k. opinions
friheterna. 

Rättighetsinskränkningar iir emellertid en allvarlig sak. Medborgarna är i 
växande graö känsliga for vad de uppfattar som begränsningar i sina naturliga 
fri- och riitti:~heter. Skulle myndigheter och andra offentliga organ förbise 
denna känslighet, kunde det finnas risk för att åtskilliga medborgares 

inställning till statsmakterna och deras arbete skulle bli mindre positiv än vad 

som nu är fallet. 
Det krav på rättssäkerhet, som gäller all lagstiftning i ett demokratiskt 

sa mhiille, har diirfor särskild betydelse när det gäller frågor som av de enskilda 
uppfattas som direkt ingripande i deras rörelsefrihet, handlingsfrihct eller 

åsiktsfrihet. i begreppet riittssiikerhet ligger hiir liksom eljest bland annat att 

alla skall ha rimliga möjligheter att förutse hur samhällets regler kan komma 

att påverka deras egen ställning och att inriitta sig därefter. 

På rättighetsområdet föreligger, såsom uttalades i 1976 års nyss citerade 
proposition. ett siirskilt behov av utrymme för allmän debatt. Riittighetsin
skriinkningar behöver före beslutet omsorgsfullt överviigas, och det iir inte 

tillräckligt att endast politiker och expener engageras i dessa överväganden. 

Det måste också finnas tid for att låta allmiinheten få klart för sig vad som 

håller på att ske och vid behov uttala sin mening om detta. Eftersom 
grundlagarna innefattar dels huvudprinciperna i fråga om vilka fri- och 
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rättigheter som iir skyddade. dels reglerna för lagstiftningsförfarandet om 
riittighetsskyddet, giiller detsamma naturligtvis i siirskilt hög grad om 

grundlagsstiftning och grundlagsiindring. 
I de hiir niimnda hiinseendena måste nutidens svenska samhiille anses 

motsvara högt sliillda krav. Medhorgarna medverkar i icke ringa utslriickning 

både i den allmiinna debatten och i folkstyrelsens faktiska utövning. Kiinslan 

för deras fri- och rättigheter iir stark och utbredd, och reaktionerna mol 

verkliga eller förmodade övergrepp har ofta blivit kraftiga. För grundlagsänd
ring kriivs beslut vid två riksmöten med mellanliggande allmänna val. 

Lagstiftningen grundas, siirskilt i jiimförelse med vad som är vanligt i andra 

länder, på mycket omsorgsfulla utredningar och förarbeten. Vid utform

ningen av lagar och förfaltningar tar man genomgående stor hänsyn till 

rättssiikerhel, integritet och opinionsfrihet. Domstolar och andra myndig
heter har vid tillämpningen av utlärdade föreskrifter att pröva deras 

överensstiimmc\se med grundlagarna och andra överordnade författningar. 
Riksdagen visar sig beredd att omsorgsfullt beakta vikten av garantier för de 
medborgerliga fri- och riiltigheterna, och dess beslut i sådana frågor uppbärs 

oftast av mycket stora nenal. 
Över huvud taget har rättighetsskyddsutredningen inte sett som sin 

uppgifl alt ur rättighetsskyddets synpunkt nu föreslå några ändringar i vanlig 

lag. Samma åsikt uttalades redan av 1973 års fri-och riittighetsutredning. Vad 

som kommer i fråga iir grundlagsregler som tillförsiikrar gällande riitt på 
området siirskild stadga och fasthet. Detta kan i fråga om normala förhål
landen kanske synas obehövligt men skulle vara av stor betydelse om den 
demokratiska samhällsordningen t. ex. i tider av krigsfara skulle utsiittas för 

påfrestningar genom påtryckningar från friimmande makt eller kunde bli 
hotad av antidemokratiska rörelser inom landet. 

Av det tidigare sagda följer, alt både fastställandet av vilka medborgerliga 

fri- och rättigheter som skall skyddas -en fråga som i huvudsak legat utanför 
riittighetsskyddsutreclningens uppdrag - och reglerna om förfarandet vid 
riittighetsbegriinsande lagstiftning innefattar betydande avviigningspro
blem. 

Siirskild omsorg är nödvändig vid inskriinkningar i sådana fri- och 
rättigheter som redan givits unryckligt erkiinnande i grundlag. Detta innebär 
bland annat att såviil allmiinheten som på området siirskilt sakkunniga 
myndigheter och organisationer bör få lillfolle alt göra sin mening hörd och 
att beslutsfattandet omges med nödiga garantier. Det bör inte vara lätt eller 
enkelt all lagstifta i sådana iimnen diir räckvidden av medborgerliga fri- och 
rälligheter kan ifrågasättas. 

Eftersom varje reglering på detta område innebiir att statsmakternas 
handlingsfrihet blir mindre iin eljest måste det å andra sidan tillses att denna 
begränsning av handlingsfriheten inte får sådana former eller sker i sådan 

utstriickning att andra för folkstyrelsen grundliiggande principer sätts åsido. 
Såsom nyss framhållits är det av högsta vikt att ingen verklig politisk makt -
till skillnad från granskning och verkställighet - kommer att ligga hos de 

rättstillämpande organen. Avsevärd betydelse måste också tillerkännas 
statsmakternas anspråk på att kunna handla effektivt och med i förekom

mande fall erforderlig snabbhet. Hindersamma och upprivande tvister i 
procedurfrågor bör såvitt möjligt undvikas. Den normala löpande reform-
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verksamhet. som sedan liinge spelar en huvudroll i de svenska statsmak

ternas arbete, tar under inga omständigheter förhindras. 
Det svenska lagstiftningssystemet erbjuder redan i dag åtskilliga garantier 

mot övergrepp och maktmissbruk. Kritik och inviindningar, som fram
kommit under förberedelsearbetet, beaktas i stor utslriickning innan del 
slutliga beslutet fottas. Granskningen i riksdagsutskotten, som ju i viin land 
iir grundligare iin på de flesta andra håll, bidrar i hög grad hiinill. På det hela 
tagel torde riksdagspartierna också ha sådan kontakt med väljarna. a\I 
allmänhetens åsikter kommer till utlryck i tid för att påverka de politiska 

besluten. Undantag i det hiinseendet förekommer kanske siirskilt i frågor som 

icke uppmärksammats av massmedierna, men av allt att döma har mass

medierna just i avseende på rättighe1sskydde1 blivit mera observanta allt 

eftersom allmänhetens intresse för hithörande frågor har tilltagit. 

Enligt riittighetsskyddsutredningens uppfallning kan man därför riikna 

med att risken för beslut som i alltför hög grad inskriinker de medborgerliga 

fri- och rättigheterna iir mindre. ju större enighet som föreligger vid 

riksdagsbehandlingen av vederbörande ärende. Särskilt gäller detta i den män 

frågan visserligen formellt be-rör grundlagarnas rättighetsskydd men i 

verkligheten endast avser detaljer som inte har någon större betydelse ur 
denna synpunkt. 

Rättighetsskydclet bör därför utformas på sådant säll, att majoritetens 

beslutanderiii:I bevaras oförkriinkl, samtidigt som behovet av omsorgsfulla 
överväganden och möjligheterna till allmiin deba111illgodoses. Del är iiven av 
viirde om tillvägagångssiitle\ vid behandlingen av hithörande frågor kan 

utformas så att det främjar slriivanden till samförstånd. 
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4 Ett särskilt lagstiftningsförfarande för fri- och 
rättighetsbegränsande lag 

4.1 Bakgrunden 

4.1. I R ärrighcrshcgrä11s11i11gar i mdnga .lid/ ofi·dnkoml('.!.a 

Säsom redan framhållits iir de medborgerliga fri- och riittighetcrna vanligen 
definierade i allmiinna och vidstriickta ordalag. Det iir knappast tänkbart att i 

grund lagstext ge riittigheterna sådana definitioner. som fångar in enbart den 

"kärna" snm alltid skall vara tillförsäkrad medborgarna. Man behöver i 

åtskilliga fall kunna göra inskränkningar i riittighetcrna för att skydda andra 

viktiga. motstående samhiillsintressen. Yttrandefriheten kan till exempel 

inte få innehiira en obegriinsad riitt att iirekriinka andra eller avslöja 

försvarshemligheter. Rätten att demonstrera på allmiin plats tär inte göra det 

omöjligt alt avstyra gatubråk eller forebygga trafikolyckor. I fråga om 

rörelsefriheten må pekas på frihetsstraffet som sanktionsform. Och 

hemfriden får inte utesluta att myndighet får tilltriide till bostad till exempel 

för alt utreda eller avstyra brolt. kontrollera bostaden fn\n hälsosynpunkt, 
brandsäkerhctssynpunkt m. m. Exemplen kan mångfaldigas. 

Den siirskilda vikt man fäster vid de medborgerliga fri- och rättigheterna 

har föranlett att ett skydd för dessa gentemot det allmänna tagits in i 
grundlagen. Grundlag är ju svårare att iindra iin andra lagar. Därvid har man 
sökt ange vissa ramar inom vilka rättighctsbegriinsningarna måste hållas. Det 

tekniska huvudproblem som man därvid haft att brottas med kan uttryckas 
på följande siitt. Hur skall man formulera grundlagsreglerna så, att de på ett 

klart siitt skyddar mot vad de skall skydda mot men tillåter vad de måste 

kunna tillt1ta? En särskild svårighet iir att nya inskränkningsbehov. som bör 

tillgodoses men som nu inte kan förutses. givetvis kan komma upp i 
framtiden. Vidare får reglerna i en regeringsform inte bli så utförlig:.i att de 

spränger dennas ram. 

Vad ovan sagts hindrar inte att det på vissa punkter är möjligt att utforma 
undantagslösa skyddsregler i regeringsformen. Såsom exempel kan nämnas 

förbuden mot dödsstraff. tortyr och kroppsstraff (2 kap. 4 och 5 *~ regerings
formen l. Och i nägot fal I kan en rättighet bl i sä fast definierad att man behöver 

riikna med bara ett fåtal inskriinkningsbehov. Men när det t. ex. giiller 

yt\randefriheten måste som sagt åtskilliga begriinsningsmöjligheter lämnas 

öppna. I viss mån gäller detta också för mötesfriheten och demonstrations

friheten. Och i alldeles siirskilt hög grad giiller det för rörelsefriheten. skyddet 

för den kroppsliga integriteten och skyddet mot husrannsakan. 
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4.1.2 Dcr rid(l{arc gm11d/agsarherc1 

Arbetet med att utforma ett egentligt riittighetssh:ydd i regeringsformen har 
pågått i decennier. Del första resultatet h:om med 197.f ärs regeringsform (2 
kap.). Till grund hiir!Or låg förslag av grumllagberedningen. Vad som 

uppnåddes i denna etapp var viisentligen tre sah:cr. Dels slogs riittigheterna 

fast i regeringsformen. dels infördes några umlantagsliisa skyddsregler och 
dels förökrt·vs att de begränsningshara riittighcterna lick inskriinkas bara 
genom lag, dvs. norm beslut av riksdagen. Diiremot ansågs det inte tillrådligt 

att i egentlig mening begriinsa rih:sdagens handlingsfrihet niir den beslöt 
sållan lag. Man tryckte särskilt på det skydd som IOlje1 av lagkravet och den 

publicitet och möjlighet till allmiin debatt som detta medför. 
Arbetet med all ytterligare förstiirka och utvidga grundlagsskyddet 

fortsatte genom 1973 års fri- och riittighetsutredning. I vad avser skyddets 
styrka giillde det för utredningen all forsöka all i regeringsformen dra gränser 

för riksdagens möjligheter att begriinsa fri- och riittigheterna. Som framgått 

av det föreg<lende valde utredningen en "materiell metod i förening med ett 
judiciellt skydd". Den söh:te således innehållsmiissigt (positivt och/eller 

negativt) beskriva vilka inskränkningsmöjligheter riksdagen skulle ha. 
Utredningens majoritet stannade för all inte föreslå något särsh:ilt, försvå
rande beslutsförfarande i riksdagen. niir det gäller riittighetshegränsande 
lagförslag. Utredningens materiella skyddsmetod skulle vara förenad med 
den formen av rättslig efterkontroll att den existerande lagprövningsrätten 
skulle bestå. Minoriteter inom utredningen (SOU 1975:75 s. 222, 235, 236) 
föreslog hiirutöver ett särskilt förfarande vid beslut om lag som begränsar 
vissa av fri- och rättigheterna, friimst opinionsfriheterna och skyddet för 
förtrolig rnecidelelse. Enligt dessa minoriteter skulle sådan lag i regel stiftas på 
samma sätt som grundlag. Om riksdagen skulle finna all beslut i denna 
ordning inte kan avvaktas, skulle dock lagen kunna stiftas genom ett enda 
beslut. Detta beslut måste emellertid då stödjas av minst fem sjättedelar av de 
röstande och tre fjärdedelar av riksdagens alla ledamöter. Frågan huruvida ett 
lagförslag begriinsar någon av de ifrågavarande fri- och riiltigheterna skulle 

avgöras av lagrådet. 
Fri- och rättighctsutredningens förslag låg i allt viisentligt till grund för 

propositionen 1975176:209. Föredraganden, dåvarande justitieministern 
Geijer, ville inte godta ett system med krav på kvalificerad majoritet som en 

del av skyddet för de medborgerliga fri- och rättigheterna. Han var däremot 

inte helt främmande för tanken att förstärka skyddet för vissa rättigheter 

genom regler om särskild tidsutdräkt vid riksdagens behandling av ett förslag 
till lag som begränsar en sådan riittighet. Med hiinsyn till frågans komplice
rade beskaffenhet var han emellertid inte beredd att ta ställning till en sådan 
reglering på grundval enbart av det utredningsmaterial som då var tillgäng

ligt. Han förordade i stället att möjligheterna att på detta sätt bygga ut skyddet 

för fri- och rättigheterna skulle utredas i särskild ordning (s. 89-90). 
De nyssnämnda minoritetsförslagen i fri- och riittighetsutredningen 

fullföljdes motionsvis i riksdagen (i partimotionerna 1975176:2551, fp, och 
2553, ml. Hiirjämte lades ett nytt förslag fram genom partimotionen 2554 (c). 
Det innebar att det för lag, som berör någon av de begränsningsbara 

riittigheternt\, skulle fordras två beslut av riksdagen med minst sex månaders 
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melLtnrum. De båda besluten skulle inte behöva vara likalydande. I den 
andra omgången skulle do<.:k inte 11 beslutas Wngre gående riittighetsbegräns
ning iin det första beslutet innefattade. Båda besluten skulle kunna fattas vid 
samma riksmöte. Niir synnerliga skiil förelåg skulle lagen dm:k kunna stiftas 
genom ('ff beslut med kvalificerad majoritet. Diirvid skulle kriivas minst tre 
!Jiirdedelar av de röstande och mer iin hiilften av riksdagens ledamöter. Också 
enligt motionen 2554 skulle lagrådet höras, dock utan att få någon 
bes I utanderiitt. 

Konstitutionsutskottets majoritet fann ([975176:56 s. 12-14) att de skiil, 
som talar emot ett system med kvalificerad majoritet som en del av 
dttighetsskyddet, sammantagna hade en sådan styrka att utskottet inte 
kunde godta en sådan ordning. Förslaget om grundlagsstiftningsförfarande 
fiir beslut om opinionsfrihetsbegriinsande lag godtogs ej heller. Motionen 
2554 konstaterades visserligen innebiira ett mindre strängt krav på besluts
ordningen for riittighetsbegränsande lag. Men förslaget i denna motion 
innebar, anförde utskottet bl. a .. en helt ny konstruktion för riksdagens 
beslutsfattande och det hade presenterats först genom följdmotionen 2554. 
Utskottet var inte berett att förorda att detta siirskilda beslutsförfarande 
skulle antas. Utskottet ställde sig dock inte avvisande till motionsyrkandenas 
syfte. Arbetet på att förstiirka oc.:h fördjupa rättighetsskyddet borde inte ses 
som avslutat i och med att propositionen 1975176:209 behandlats av 
riksdagen. I stället borde arbetet iiven därefter fortsättas med bland annat en 
ny utredningsomgång med följande remissbehandling. Diirvid borde man 
enligt utskottets mening söka efter mönster av tryckfrihetsförordningen få till 
stånd en särskild yttrandefrihetsgrundlag, som skulle i största möjliga 
utstriickning täcka samtliga opinionsfriheter. Parallellt hiirmed borde man 
enligt utskottet överväga frågan om att förstärka skyddet för rättigheter som 
ej kan skyddas på nämnda sätt. Det skulle kunna ske genom t. ex. en ordning 
med två beslut motsvarande den som föreslagits i motionen 2554. Man kunde 
enligt utskottet också tänka sig andra möjligheter att skapa viss tidsutdräkt 
mellan förslag och slutligt beslut. 

Motionerna 255L 2553 och 2554 fullföljdes med reservationer till konsti
tutionsutskottets betiinkande (s. 71 f., 68 f. och 66 f). Riksdagen följde 
utskottet ( rskr 414, KLI 1976177: l, rskr 2). 

Genom denna reform !ick 2 kap. regeringsformen sin nuvarande, kraftigt 
utvidgade omfattning. Ändringarna har dock kritiserats såsom otillräckliga. 
Kritikerna har särskilt hävdat att det materiella skyddet i 2 kap. regerings
formen i vissa delar är så allmiint utformat att dess skyddseffekt iir 
obetydlig. 

Mot bakgrund av det ovan sagda tillsattes rättighetsskyddsutredningen. 
Delvis mot samma bakgrund tillsattes sedermera yttrandefrihetsutredningen 
<Dir 1977:71 ). Sistniimnda utredning skall fortsätta massmedieutredningens 
arbete på att efter mönster av tryckfrihetsförordningen utforma en särskild 
ytl ra ndefri hetsgru ndlag. 

4.1.J Rä11ighctsskydds11tred11i11gens direktiv i denna del 

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Romanus, har såsom en av 
riittighetsskyddsutredningcns huvuduppgifter angett, att utredningen skall 
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söka utarbeta s~irskilda regler om förfarandet vid riittighetsbegriinsandc 

lagstiftning. Syftet iir att stiilla upp hinder mot att en riksdagsmajoritet 
utnyttjar möjligheten att inom de ramar regeringsformen ställer upp besluta 
riittighetsbeg1·iinsningar av ett slag som normalt skulle te sig helt oacceptabla. 

Departements1:hefen tiinker hiir på t. ex. sådana fall. dä riksdagen ~ir föremål 
för påtry1:kningar från främmande makt eller påverkas av en tillfällig inhemsk 
opinion. En naturlig lösning !Orefaller honom vara att skapa regler som 

innebär. att riittighetsbegriinsningar inte kan beslutas lika snabbt som vanlig 
lag. Vid utformningen av sådana regler får man bland annat ta sUllning till 
om ett krav på siirskild tidsutdräkt skall giilla undantagslöst eller ej. Det kan 

tänkas att riksdagen på vissa områden bör kunna fä till stånd en riitlighets
begränsning utan sådan tidsutdriikt. Ett annat tänkbart undantag iir det fallet. 
att en betydande majoritet inom riksdagen kan vinnas lör ett lagförslag. 

Departementschefcn påpekar att behovet av all kunna begriinsa rättigheter 
genom ett enda beslut ökar ju större det riittighetsområde iir som omfattas av 

de siirskilda förfarandereglerna. Det bör därför också överviigas. om dessa 

regler kan begränsas till att giilla opinionsfriheterna eller om de skall ha större 
räckvidd. 

4.2 Tidigare anförda argument för och mot en särskild 
beslutsordning 

4.2. I Vid til!ko111st('J1 av 1974 drs regcringsfimn 

Frågan om ett siirskilt beslutsförfarande för rättighetsbcgriinsande lag 
diskuterades inom gruncllagberedningcn. Det giillcle niirmast ct1 krav på 
kvalificerad majoritet i riksdagen för beslut om sädan lag. Förespråkarna för 
detta frånföll emellertid sitt krav härpå i samband med en allmiin överens
kommelse inom beredningen i rlittighetsfrågorna. Beredningens bctiinkande 
innehåller därför ingen diskussion av problemet. 

I propositionen (1973:90) togs frågan diiremot upp. och departements
chefcn motiverade varför han tog avstånd från ett st1dant siirskilt lagstift
ningsförfarande. Vid riksdagsbehandlingen enades man i konstitutionsut
skottet ( 1973:26) om att rättighetsfrågorna skulle utredas på nytt. Ctskottet 

gick därför i sitt betänkande inte närmare in på de olika sakl"rågorna. Den 

argumentation i fråga om ett särskilt förfarande för rfötighetsbcgränsande lag 

som kan hämtas från förarbetena till 1974 års regeringsform går således enbart 

i negativ riktning. Den finns som sagt i propositionen ! 973:90(s. 196-198) och 

innebär sammanfattningsvis följ<mde. 

Som exempel på en särskild lagstiftningsprocedur för beslut om rättighets

begränsande lag nämnde dcpanementschefen beslut med kv•llificerad majo
ritet eller beslut i den ordning som gäller för grundlagsändring. Ett system 
med en sådan procedur hade emellertid avgörande nackdelar. ansåg han. Om 

man låter skyddet omfatta samtliga de fri- noch rättigheter. som tages upp i 

regeringsformen. skulle det komma alt beröra omfat1ande lagstiftningsom
råden. Bl. a. skulle ingen straffbestämmelse med frihetsstraff i skalan kunna 
beslutas annat än i den särskilda ordningen. Detta innebar i sin tur att skyddet 
skulle komma att sträcka sig längt utanför de typiskt politiska rättigheterna. 
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Skyddet skulle komma att giilla ucks[t t. ex. niiringsverksamhet och andra 
friigor av ekonomisk natur. Om man [1 ~indra sidan försökte göra undantag 
frän kravet p{t siirskild beslutsordning i friiga om vissa frihetsheri.ivanden. 
mötte man hcsviirliga griinsdragningsproblem. Ht omr[1de diir meningarna 
kunde bryta sig gällde frihetsinskränkningar av det slag som ligger i 
fön.~skrifterna om viirnplikt. civilförsvarsplikt och annan tjiinsteplikt. En 
regel att sådana föreskrifter skulle lä beslutas endast med kvalificerad 
majoritet skulle enligt departementschclcn kunna innebiira att försvarspoli
tiken i viktiga hiinseenden kom att hestiimmas av en minoritet inom 
riksdagen. 

Hur man iin avgriinsade det siirskilda förfarandets tilliimpningsomdde fick 
man riikna med att <.ktta skulle kunna omfatta också föreskrifter i iimnen som 
iir politiskt kontroversiella men cfö de aktuella frågorna i praktiken saknar 
rimligt samband med enskildas fri- och riittigheter. I sådana fall skulle en 
särskild beslutsregcl på ett otillbörligt still komma i strid med den för den 
demokratiska beslutsordningen grundliiggande majoritetsprincipen. 

Som ett exempel bland många pa de lagtekniska problem man möter 
niimnde departementschefcn de fall diir olika typer av riittigheter bryter sig 
mot varandra. I sådana fall medflirde kravet på siirskild beslutsordning för 
inskriinkning av en riittighet svårigheter att genom positiva lagbest~immelser 
skydda en motstående riittighet. 

Departements1:hefcn påpekade vidare att det inte gick att precisera det 
särskilda förfarandets tilliimpningsomriide utan att regleringen blev mycket 
utförlig. Det förelåg cliirför en betydande risk för att en domstol eller annan 
myndighet skulle inta en annan ståndpunkt än riksdagen i frågan. huruvida 
en lag inskriinker en grundläggande riittighet. Detta skulle kunna leda till att 
myndigheten ansäg en lag. som antagits enligt de vanliga reglerna för 
htgstiftning. vara ogiltig. Grundlagsenlighetcn i utfärdade lagar kunde 
komma att ofta sättas i fråga. Konflikter skulle kunna uppstå mellan 
riksdagen och de rlittstilliimpande organen. Sådana kontlikter skulle på lång 
sikt kunna förringa allmiinhctcns rörtroendc t'ör lagar som utfärdats i behörig 
ordning. Varje system med siirskilt lagstiftningsförfarandc skapade enligt 
dcpartemcntschcfcn inte bara risker för olustiga procedurstrider i riksdagen. 
Det innebar också. och framför allt. på sikt en pittaglig risk för politisering av 
domstolarna till na1:kdel både för demokratin <Kh riittssäkerhetcn. anförde 
han. 

4.2.2 I "id 1976 ars rc/im11 

t-.1ajoriteten i fri- och rättighetsutrcdningen \'ille inte ha något särskilt 
beslutsförfarandc för riittighetshegränsande lag (SOU 1975:75 s. 100-101 ). 

Vad först gäller metoden med krav på kvalificerad majoritet ansåg 
utredningen att den skulle kunna leda till en förskjutning av de politiska 
maktförhållanden som blir en följd av de demokratiska valen. Metoden 

. ansågs inte stiimma med majoritetsprincipen. som iir ett grundliiggande 
inslag i den politiska demokratin. Man kunde inte acceptera en riittighetsreg
lering som underminerar det parlamentariska systemet därhän. att olika 
minoriteter titt och tiitt får styra de politiska besluten. Utredningen under
strök också viirdet av att medborgarna kunde föriindra samhället. Man borde 
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diirför inte inl(ira stidana nya moment i beslutsfattandet som hindrar eller 

fördröjer folkviljans utslag. Medvetandet om att kunna pi1verka besluten 

innebar en förankring av demokratin hus medborgarna. t"vlan kunde diirför 

fr[m principielb utgangspunkter inte tiinka sig en ordning snm med verkan 

för det reguljii~a lagstiftningsarbctet stiillde krav på kvalilicerad majoritet för 

beslut av riksdagen. 

LJessa pri111:ipiella inviindningar ans[1g utredningen giltiga iiven om 

metodenskulle reserveras for bes I ut om i nskriink ni ngar i vissa riittigheter. En 

riittighetsbegriinsning kunde ing~1 som en del i ett större fi)rslag på t. ex. det 

ekonomiska eller sociala omriH..lct. hirslaget kunde i och för sig sakna varje 

samband med de grundlagsskyddade fri- och r~ittigheterna. Det 1'unde inte 

vara rimligt. anförde utredningen, att i ett sådant fall kriiva kvalilicerad 

majoritet för genomförandet a\· ett reformförslag. Som exempel niimndes att 

man i samband med en reform som rör niiringslivet eller medborgarnas 

sociala förmåner maste besluta vissa föreskrifter om tystnadsplikt för de 

funktioniirer som skall administrera reformen i fråga. 

För övrigt skulle, anförde utredningen. en ordning med kvalificerad 

majoritet för r:ittighetshcgriinsningar inte vara nägon adekvat skyddsmetml. 

Den hindrar ju inte beslut bakom vilka står swra riksdagsmajoriteter. 

Utredningcn kunde fi.irestiilla sig upphetsade liigen i vilka en betydande 

riksdagsmajoritet - evenlllellt riksdagen i dess helhet - skulle kunna vinn<L~ 

for f(_irslag som innebar l[mgtg[1ende begriinsningar i rättigheterna. 

De principiella invändningar som utredningen sålunda anförde mot ett 

system med kvalificerad majoritet gjorde sig enligt utredningens mening med 

ungefär samma styrka giillande i fråga om andra former av siirskild procedur 

för rättighetsbcgriinsande lagbeslut. Som exempel nämndes en ordning som 
innebär att en riksdagsminoritet kan tvinga fram ett liingre uppskov med ell 

sådant beslut. 
Som framg.Ht i det föregående valde fri- och riittighetsutredningens 

majoritet i stiillet en materiell metod i förening med ett judiciellt skydd. En 

närmare redogörelse för dessa grundlagsregler har liimnats i kapitel 2. 
Två reservanter (SOU 1975:75 s. 215 f. och 228 f.) ville, som tidigare sagts, 

hiirutöver ha ett siirskilt förfarande för-frLimst -beslut om lag som begränsar 
någon av opin!onsfriheterna eller skyddet för förtrolig meddelelse. De utgick 

från att det för-~slagna materiella skyddet inte var tillriickligL eftersom det till 

stora delar var så allmänt formulerat att det kunde tolkas i skilda riktningar. 

Förfarandcskyddet skulle, hlivdade reservanterna, inte leda till att minori

teter skulle komma att styra politiska beslut. Minoriteten skulle bara kunna 

påfordra uppskm•. Vidare framhölls att tanken med ett grundlagsskydd just 

var att i viss mån hindra en riksdagsmajoritet från att omedelbart besluta 

rättighetsbegr~insningar. Det skulle, som en av reservanterna uttryckte 

saken, "inte i framtiden vara möjligt att med någon enda rösts majoritet inom 

loppet av några få dagar besluta om omfattande inskränkningar av demo

kratiska fri- och rättigheter". 
En av reservanterna underströk siirskilt regelns funktion som minoritets

skydd. 
I propositionen 1975176:209 (s. 891 fann departementschcfcn, som tidigare 

sagts, att det inte var möjligt att godta ett system med krav på kvalificerad 

majoritet som en del av rättighetsskycldet. Förutom de skäl som anförts av fri-
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rn.:h riittigfo.:tsutrcdningens majoritet tryckt<.: han på all det h:ir skulle vara 
fråga om att kombinera ett materiellt skydd med ett llirfarandeskydd. I övrigt 
pekade dcpartementschefcn siirskilt pii de v{1dor som ofta :1terkommande 
t,·ister i procedurfrågor kunde föra mt.:d sig. Emellertid ,·ar han inte helt 
friimmande för tanken pil ett visst mätt av uppskovsförl'aramlc i fri- och 
riittighetssammanhang. I första hand hiinvisade han tHirvid till del s:irskilda 
behov av utrymme för allmiin debatt kring ett riittighetsbt.:griinsandc 
lagförslag som ibland kan föreligga. Regler om en siirskild tidsutdriikt mellan 
förslag och beslut skulle vidare förbiittra riksdagens möjligheter att under
kasta framlagda lagförslag en noggrann prövning mot bakgrund bl. a. av de 
synpunkter som kunde ha föns fram i den allmiinna debatten. Frågan om 
möjligheterna alt införa ett säclant uppskovsförfarande borde utredas 
niirmare. 

Konstitutionsutskol!cts ( 1975/76:56) flesta ledamöter delade den syn pa cl t 
system med krav på kvalificerad majoritet som fri- och riil!ighctsutred
ningens flertal och departementschefen gett ull ryck for. Vad siirskilt betriiffar 
motionerna 2551 (fp) och 2553 ( m) anst1g utskottet bl. a. att det var principiellt 
betänkligt att lagrådet skulle få befogenhet alt med för riksdagen hindandc 
verkan avgöra fr[1gor om tilliimpning av grundlag. Vad beträffar kravet på 
be~lut i grumllagsstiftningsordning så skulle det bl. a. innebära. att en inte 
ringa del av den nu giillande lagstiftningen i verkligheten fick nära nog 
grundlags karaktiir utan att detta varit från början avsett och utan att 
lagstiftningens innehåll anpassats därefter. Konsekvenserna av ett omedel
bart genomförande av elen angivna ordningen kunde enligt utskottets 
mening inte överblickas. Också mot de mindre stränga förfarandekraven i 
motionen 2554 (c) kunde enligt utskottets mening resas ätskilliga av de 
bctiinklighetcr som kunde anföras mo\ de motsvarande förslagen i motio
nerna 2551 och 2553. Siirskilt framhöll utskottet att förslaget i motionen 2554 
var avsett att gälla alla i 2 kap. regeringsformen angivna fri- och rättigheter. 
Det skulle då bli tillämpligt på en mycket stor del av lagbesluten. t. ex. på alla 
lagar där frihetsstralT ingär som sanktion. Som tidigare framgått var utskottet 
emellertid positivt till alt frågan om ett mera begränsat uppskovsförfarande 
utreddes. 

Den utskottsminoritet som reserverade sig i anslutning till motionen 1975/ 
76:2554 anförde (s. 66) att ett system med obligatorisk lagrådsgranskning 
samt två riksdagsbeslut med viss tid emellan ger en i praktiken mycket 
viisentlig förstärkning av skyddet i förhållande till vad som föreslagits i 
propositionen. Därigenom garanteras en omsorgsfull sakbehandling och 
möjliggörs en meningsfylld allmän debatt i lagfrågor som rör de grundliig
gande fri- och riittigheterna. Enighet rådde om att det starkaste skyddet för 
dessa riittighcter ligger i det demokratiska systemet som sådant. Det var då 
naturligt. anförde dessa reservanter. att i enlighet med motionen 2554 inrikta 
reformer på att förbiittra det demokratiska systemets funktionssätt. sä att det 
ger de enskilda människorna ökade möjligheter till insyn. påverkan och 
kontroll. 

De reservanter som fullföljde motionerna 1975176:2551 och 2553 i nu 
förevarande del (s. 68 f. och 71 f.l argumenterade på liknande siitt som 
motsvarande reservanter i fri- och rättighetsutredningen. De ansåg vidare alt 
motionen 2554 ej gav tillräckligt skydd. frågan huruvida det siirskilda 
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l'örfaranuet var tillämpligt i ett visst fall skulk niimligen enligt tkn motionen 
avgöras med enkel majoritet i riksdagen - lat vara att r:1dgi\·anue yttrande av 
lagr{1det dessforinnan inhiimtades. Enligt motionerna 2551 och 2553 -;kulle 
motsvarande fr~tga u1·giiras av lagrädet - såkdes av ett frän de politiska 
instanserna frist{1ende organ. 

4.3 Den materiella metodens möjligheter är begränsade~ också 
ett förfarandeskydd behövs 

IUttighetsskyddsutrcdningen iir enig om att det är blist. om rcgcring~formens 
riittighetsskydcl utformas med en materiell metou. Det innebär alltså att man 
i grundlagen anger vilka rlittighetsbegriinsningar som riksdagen skall rn 
besluta. I första hand bör det ske genom undantagslösa regler. Annars rår 
man ange i vad mån de olika fri- rn:h riittighetcrna skall kunna begriins:1s. 
Endast när den materiella metoden visar sig inte kunna leda till ett 
tillfredsställande grundlagsskydd. bör man tillgripa metoden med ett siirskilt 
beslutsförfarandc for rättighetsbegriinsande lagar. 

Fri- och riittighetsutredningen gav exempel på !lera siitt all utforma ett 
materiellt skydd i regeringsformen för de fri- och r:ittigheter som skall kunna 
begränsas genom vanlig lag. Man kan söka att i grundlagen ange tillåtna 
ändamål för rl'.ttighetsbegrlinsningar. Innebörden lir att alla andra inskrlink
ningsiindamål är förbjudna. Ett exempel på denna metod iir 2 kap. 14 ~ 
regeringsforr.~;~n. Metoden kan givetvis användas bara niir man kan identi
fiera alla behövliga inskränkningsiindamål och antalet sådana är någorlunda 
hanterligt. Ett annat siitl är all ange vilka inskränkningsändamål eller vilka 
inskränkningsgrunder som iir förbjudna. Ett exempel hiirpå i 2 kap. 
regeringsformen ~ir 12 *andra stycket sista meningen. Teoretiskt skulle man 
vidare kunna tänka sig att söka ange situationer, i vilka riittighetsbegränsning 
skulle vara tilliiten. En mera allmän. och naturligtvis diffus metod är att söka 
kvalificera de motstående intressen. som skall få föranleda riittighetsbegriins
ning, genom au tala om "särskilda skiil" eller "synnerliga sk~il'· eller. såsom i 
2 kap. 13 ~första stycket regeringsformen, "särskilt viktiga skiil". En annan 
metod är att direkt ta sikte på elen "kiirna"av en fri- och riillighct. som man 
aldrig skall f1t inkrlikta på, och söka positivt beskriva denna k:irna i 
grundlagstexten. Ett steg i riktning mot en sådan kiirnbeskrivning kan i fråga 
om yttrande- och informationsfriheterna siigas ha tagits i 2 kap. 13 * andra 
stycket regeringsformen. 

I enlighet med den utgangspunkt. som rättighctsskycldsutredningen 
deklarerat inledningsvis i detta avsnitt (4.3), har utredningen iignat viss 
uppmärksamhet åt frågan. om det inte är möjligt att förbiittra regeringsfor
mens materiella skydd får opinionsfriheterna. Utredningen har därvid röljt 
två olika huvudlinjer. Dels har den överviigt frågan om en bättre kärnbe
skrivning i fråga om yttrandefriheten (giiller skyddet mot efterhandsingri
pande från det allmiinnas sida). Och dels har utredningen tagit upp spörsmålet 
om ett principiellt förbud mot förhandsingripande från det allmännas sida när 
det gäller yttraridefriheten samt mötes- och demonstrationsfriheterna. 

I förstnämnda hänseende har utredningen undersökt en grundlagsregel av 
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i hun1dsak det innehällct att ingen litr str:1ffas eller neriivas rriheten eller 
uts;iltas fiir liknande ingrepp 

l. (färför att han o!Tcntligen yttrat sig om myndighet eller annat allmänt 
1)fgan eller någon dess befattningshavare, om han kan visa att det sagda var 
sant eller att han hade skiilig grund fl.ir del eller 

2. d;irför att han offentligen kriivt ändring av lag eller annat av allm:int 
organ meddelat beslut eller i övrigt uttryckt uppfattning i samhiillelig. 
religiös. filosofisk. kulturell eller vetenskaplig fråga. 

l det andra hänseendet har utredningen överv;igt en regel i regerings
formen efter mönster av tryckfrihetsförordningen som skulle rörbjuda det 
allmiinna att anordna förhandsgranskning av yttrande eller annan framställ
ning avsedd att framföras offentligt. !far skulle eventuellt också föreskrivas 
;1tt mötes friheten och demonstrationsfrihcten inte får begriinsas genom krav 
pä förhandstillstånd från det allm:innas sida. Slutligen skulle förhandshinder i 
s:irskilt fall mot sådant offentligt framförande som nu avses inte fi'1 vara 
grundat på innehållet i det tilliimnade yttrandet. 

Vissa ;indringar i vanlig lag förutsågs diirvid (5 kap. brottsbalken och 3 ~ 
lagen om allmiinna sammankomster). En närmare undersökning har emel
lertid visat att de tiinkta grundlagsreglerna ;indå inte skulle kunna vara 
undantagslösa. Över huvud taget har det visat sig svårt att utforma sådana 
grundlagsregler som de nu tiinkta med den relativt kortfattade form som 
mt1ste förutsiittas n:ir det iir fråga om regeringsformen. I liirtill kommer att 
yttrandefrihetsutredningen kan fä anledning att iigna sig åt hithörande 
spörsmål. Riittighetsskyddsutredningen har därför inte ansett sig böra 
fullfolja sina nu beskrivna överviiganden. 

Att det iir svårt att med materiell metod forstiirka regeringsformens 
rättighetsskydd giiller för de "kroppsliga" fri- och rättigheterna i iinnu högre 
grad iin för opinionsfriheterna. Det finns t. ex. knappast någon möjlighet att i 
en kortfattad grundlags text precisera de tillåtna ändamålen för bestämmelser 
om frihetsstraff (och diirmed för reglerna om de straffprocessuella tvångs
niedlcn). Knappast ens en utförlig siirskild grundlag skulle kunna tiinkas lösa 
problemet för de kroppsliga riittigheternas del. 

Fiir huvuddelen av opinionsfriheterna kan visserligen yttrandefrihetsut
redningens arbete komma att leda till ett siirskilt. materiellt grundlagsskydd 
som kan göras mera konkret och precist och således starkare. Men den 
utredningen har att arbeta på lång sikt och det niirmare resultatet av dess 
arbete kan inte överblickas nu. 

Vad hetriiffar de kroppsliga fri- och riittigheterna motiveras ett grundlags
skydd för dem inte enbart av hiinsynen till den enskildes personliga integritet. 
iivcn om detta skiil givetvis iir mycket viktigt. Inte bara opinionsfriheterna 
utan också de kroppsliga friheterna iir av grundliiggande betydelse för 
demokratins funktion och bestånd. Behovet av skydd för de sistnämnda 
riittigheterna bestyrks i rikt mått av erfarenheter från andra Hinder. Det gäller 
siirskilt i fråga om s. k. administrativa frihetsberövandcn och straffprocessu
ella. provisoriska frihetsberövanden. 

Lyckligtvis saknar vi hiir i landet sedan liinge praktisk erfarenhet av 
godtyckliga kriinkningar av de kroppsliga fri- och rättigheterna. Men det 
hindrar inte att gemene man uppenbarligen kiinneren siirskild oro just niir det 
giiller administrativa och straffprocessuella frihetsberövanden. Striivandena 
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att stiirka grundlagsskyddet inom regeringsformens ram bör diirför inriktas 
inte minst på dessa slags ingripanden mot den enskilde. Eftersom det iir svårt 

att uppnä någon förstiirkning med materiell metod, är ett särskilt förfarande 
för beslut om lagar som medger sådana ingripanden det enda ytterligare 
grundlagsskydd som står till buds. 

Riittighetsskyddsutredningen finner det alltså angeliiget att regerings
formen kompletteras med bestämmelser om ett särskilt, kvalificerat lagstift
ningsfi.irfarande för riittighetsbegränsande lagar. Detta skydd bör i största 
möjliga utstriickning omfatta också de kroppsliga fri- och riittigheterna. Det 

giiller då att bemästra de problem som kan vara förknippade med ett sådant 
särskilt lagstiftningsforfarande. 

4.4 Huvud.problemen 

Mot bakgrund av den diskussion som fördes i samband med 1976 års 
iindringar i 2 kap. regeringsformen kan det finnas skäl att genast slå fast 

följande. Tanken bakom det siirskilda bcslutsförfarandet skulle vara att man 

diirigenom skulle få ett llflflSkm· med det slutliga ställningstagandet i 
riksdagen. Man skulle då hl. a. få tid att noggrannare behandla den föreslagna 

rättighetsbegriinsningen. Det skulle bli bättre utrymme för den allmiinna 
debatten i frågan. Det kan dol:k inte uteslutas att det någon gång skulle vara 
nödvändigt att få till stånd ett slutligt beslut omedelbart. Det måste alltså 
öppnas en möjlighet hiirtill, dock utan att man släpper kravet på en 
skyddseffekt. Ett siitt att lösa det problemet kan vara att tillåta att ett sådant 
beslut fattas med kvalificerad majoritet. Vad en minoritet då skulle kunna 
uppnå vore alltså inte mer än ett uppskov med det slutliga avgörandet i fråga 
om en föreslagen riittighetsbegränsning. 

Emellertid måste här uppmärksammas det "bihanRswoblem" som påpe
kades i samband med 1976 års reform. Det giiller den si!U'ationen att en 
riittighetsbegriinsning måste företas i samband med en reform. som i övrigt 
inte har något att göra med de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. 
regeringsformen. Det kan gälla t. ex. en social eller ekonomisk reform som 
behöver inkludera en tystnadsplikt för reformens administratörer. Ett annat 

exempel iir au det behövs en sanktion i form av frihetsstraff för den som 

bryter mot de nya reglerna. Skulle regeln om tystnadsplikt resp. regeln om 

frihetsstraffvara underkastade ett särskilt beslutsförfarande skulle detta, har 

man menat. kunna försena reformen i dess helhet. 
E11 a11clra r1mhlcm är att det onekligen förs in ett komplicerande element i 

Jagstiftningsvcrksamheten. om man anordnar ett särskilt förfarande för vissa 

slags lagbeslut. Det gäller särskilt om det ibland kan vara tveksamt huruvida 
ett lagförslag berör en fri- och rättighet och diirför huruvida det speciella 
förfarandet är till~4mpligt eller ej. 

Frågan om en lag inskränker regeringsformens riittighetsskydd eller ej 
orsakar för närvarande som regel inte några praktiska svårigheter. Så allmänt 

formulerat som skyddet är så är det oftast klart att lagen skulle vara tillåten i 
vilket fall som helst. Man behöver då inte ta bestämd ställning till om lagen 

innebär en riittighetsbegränsning. Annorlunda blir fallet om man inför ett 

särskilt förfarande för lagar som berör rättigheterna. Då måste man i varje 
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Jagiircnde vara beredd att bestiimt hes vara rrt1gan, om lagforslaget iir av denna 

karaktiir eller e_i. 

Att spörsmålet kan vara tveksamt beror riirst och friimst pi1 att regerings

formens fri- och riittighetsbcgrepp är allmiinl formulerad(' och cliirfor oklara i 

konlUrl'rna. Men det kan ocksii hiinga samman med all grundlagsskyddet 

giiller bara "gentemot det allmiinna" och intl' .. gentemot enskild". Det kan 

niimligen någon gång \-ai·a svärt att avgöra om det iir f'räga om en begriinsning 

i skyddet .. gentemot del allmiinna" eller "gentemot enskild". 

Det nu berörda problemet måste ses bl. a. mot bakgrund av vilket system 

man skall ha för kontroll av grundlagsreglernas efterlevnad. Det må 

förutskickas all rällighetsskyddsutredningens förslag på denna punkt innc

biir. all den nuvarande lagprövningsriittcn skall bestå. 
Etr tredje problem hänger samman med det siirskilda beslutsförfarandets 

syfte att skydda fri- och riittigheterna. Förfarandet borde dä logiskt sett 

anviindas bara på lagförslag som yllerligare inskriinker riittigheterna. Det 

borde inte tilliimpas på lagförslag som tar bort eller minskar en befintlig 

inskriinkning eller som iir helt neutralt från fri- oc:h riittighetssynpunkt. Men 

det kan uppenbarligen ibland vara svårt all bestiimma ett lagförslags karaktiir 

i dessa hänseenden. En fråga blir om dessa svårigheter bör föranleda att alla 

lagforslag som berör någon av fri- och riittighetcrna underkastas det siirskilda 

beslutsförfarandet. oavsell om fi.irslaget går i skiirpande eller mildrande 

riktning. 

Ett .fiiirdc. angränsande problem iir hur del siirskilda beslutsförforandets 

räckvidd bör besLimmas niir det giiller sådana lagar som innehåller dels regler 

som iir direkt riittighctsbegriinsande, dels regler som indirekt kan ha 
betydelse för rättighetsbegriinsningens intensitet och dels regler som måste 

anses sakna betydelse från fri- och riittighetssy npunkt. Barnavårdslagen är ett 

gott exempel på lag som reser detta problem. Den innehåller regler som anger 

de sakliga förutsällnin,sarna för omhiindertagande för samhällsvård. Ell 
sådant omhändertagande innebiir som regel en inskriinkning i den omhiin

dertagnes grundlagsskyddade rörelsefrihet. Lagen innehålk:r också regler om 

det i första instans beslutande organets sammansiittning och om bcslutsför

farandct. Vidare finns diir föreskrifter om verkställigheten av ett be~lutat 
omhiindertagande. Slutligen innehåller barnavårdslagen en rad bcsliim

melser som klart saknar intresse i det nu aktuella sammanhanget. Som 
exempel kan nämnas regler om fosterbarnsvård och om kostnadsförclclning 

mellan kommuner. 1 liir bör också erinras om det ovanniimnda problemet om 
riittighetsbegränsning såsom "bihang" till en reform på helt andra ämnes

områden. Om I. ex. barnavårdslagens tillämpningsområde utvidgas genom 

en iindring av dess inledande bestiimmelser. så får ju också den tystnads

pliktsbestiimmelse som finns i slutet av lagen ökad räckvidd. 

Även utöver det sagda uppstår naturligtvis en rad spörsmål. därest man vill 

införa elt särskilt beslutsförfarande för riittighetsbegränsande Jagar. Dessa 

problem är emellertid knappast av den arten att de påverkar det principiella 

ställningstagandet för eller mot ett sådant förfarande. Riittighetsskyddsut
redningen återkommer till sådana frågor i det följande. 

Det iir en självklar utgångspunkt att sådana lösningar bör efterstriivas som 
ger ett minimum av oliigenheter i den praktiska tillämpningen utan all ge 

något väsentligt avkall på den eftersträvade skyddse!Tekten. Systemet bör 
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fungera så att det särskilda beslutsförfarandet inte i praktiken griper in över 

andra områdc:n än som avses med riillighetsskyddet i 2 kap. regeringsformen. 
Vidare bör systemet ge upphov till sä ta griinsdragningsproblem som möjligt. 

Skyddseffekto~n bör vinnas utan att man c.Hirigenom skapar fler lagprövnings
situationer i praktiken och diirigenom ökar risken för konflikter mellan 
lagstiftare och riittstillämpare. Dessa synpunkter tar betydelse både när det 
giiller att bestämma till:impningsområdet för ett särskilt beslutsforfarandc 
och för frågan hur ett sådant förfarande niirmare skall utformas. 

Mot denna bakgrund har rättighetsskyddsutredningen på nytt gått igenom 

den riittighetsbegränsande lagstiftningen. Det har gjorts friimst for att se i 
vilka fall ett särskilt beslutsforfarande kan väntas orsaka praktiska oliigen

heter. Genomgången har i huvudsak grundats på bilagorna 6 och följande i 
fri- och rättighetsutredningens betänkande. Därutöver har riittighetsskydds
utredningen systematiskt gått igenom några års lagstiftning. Det har skett 

inte minst med tanke på problemet med riittighetsbegränsningar såsom 
"bihang" till reformer på andra områden. 

4.5 Ett underlag för att lösa "bihangsproblemet" 

4.5.1 F:n s/111sats m· rätrighersskydds11trcd11i11g('JIS 
''fi·ekioens1111cfersiik11i11g'' 

Den genomgång som nämndes sist i föregående avsnitt redovisas närmare i 
bilaga 2. Denna "frekvensundersökning" omfattar tiden 1971 - riksmötet 

1976177. I första hand har undersökts hur ofta rättighetsbegränsande 
lagförslag förekommit och vilka fri- och rättigheter som då föreslagits bli 
begriinsade. Enbart lagförslag som inneburit ytterligare riittighetsbegränsning 
har noterats. Detta material torde dock ge tillräckligt underlag för slutsatser 
även för det fall att man vill låta ett siirskilt lagstiftningsforfarande i och for sig 
omfatta också förslag som berör någon av fri- och riittigheterna enbart på ett 
rättighetsutvidgande eller neutralt sätt. Undersökningen har vidare syftat till 
att ge en bild av i vad mån de propositioner. som innehållit förslag till 
rättighetsbegränsningar. varit omstridda. 

I förstnäm'1da hänseende har frekvensundersökningen visat följande. 
Flertalet av rättighetsbegränsningarna rörde bara en eller annan paragraf i ett 

större lagkomplex. De i särklass vanligaste gällde straffheläggning med 
fängelse, ingr~pp i skyddet mot husrannsakan eller liknande intrång samt 

bestämmelse om tystnadsplikt. Till övervägande del var det här fråga om falL 

där rättighetsbegränsningen framstår som ett "'bihang" till en reform på annat 

område. 
Att den sist nämnda situationen är vanlig är också utgångspunkten för en 

av de ovanniimnda huvudinvändningarna mot ett siirskilt lagstiftningsförfa
rande för rättighetshegränsande lag. Med ett sådant lagstiftningsförfarande 
skulle fri- och riittighetsskyddet, har det sagts. ofta komma att ingripa i den 
"normala reformverksamheten". 

Det torde vJra inte minst detta problem som legat bakom. när man tidigare 
föreslagit, att det särskilda beslutsförfarandet skall omfatta bara lagar som 
begriinsar någon av opinionsfrihetcrna eller skyddet för fortrolig medde
lelse. 
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Hiir synes frekvensundersökningen ge underlag f'ör en lösning som man 
inte tidigare diskuterat. Bihangsprohlcmcts hetydelsc sktille kraftigt minska, 

om man undantar de nämnda tre, vanligaste fallen av rättighetsbegränsning 
från det siirskilda beslutsförfarandets riickvidd. Det bör då. såvitt detta 
prohlem beträffar, bli möjligt att primiirt låta det siirskilda lagstif'tningsf'örfa
randet skydda både opinionsfrih<.:terna och de kroppsliga fri- och rättighe

terna. 
Mot tanken på sådana undantag kan naturligtvis invlindas a\\ just 

rörelsefriheten, hemfriden och offentligheten iir så viktiga grundsatser att 
varje möjlighet till inskriinkning däri, oavsett sammanhanget, hör begränsas 

genom särskilt skydd. Rättighetsskyddsutredningcn går i de följande 

avsnitten niirmare in på hithörande spörsmål. 

4. 5 .2 Frdgan 0111 cl/ gcncrc/11 1111da11 tag .f(ir "rena" /i'iherssrratr 

Undantaget för frihctsstraff skulle giilla det fall. att det i en besrnmmelse 
föreskrivs straff och i stralbkalan ing<1r fängelse men hcstämmelscn inte i 
övrigt på något sätt bcgriinsar en fri- och riittighet. Sålunda skulle \.ex. 
fängelsestraff för misshandel omfottas av detta undantag och kunna beslutas 

med vanligt lagstiftningsförfarande. Fängelsestraff för att man utan tillstånd 
famnar landet skulle diircmot vara rörelscfrihctsbegriinsandc även bortsett 
från själva fangelsestraftct. En sädan hestiimmelsc skulle därför omfattas av 
det särskilda beslutsförfarandet. Likaså skulle sjiilvfalle\ detta särskilda 
förfarande omfa\\a t. ex. y\\randefrihetsbrottcn. Detsamma giiller om man 
skulle vilja föreskriva fangclsestraffför viss mötesverksamhct, vissa demon
strationer, viss föreningsverksamhet eller över huvud taget för viss fri- och 

rättighetsutövning. Det nu avsedda undantaget l'ör fängelsestraff skulle 
således avse fall som kan sägas vara på en gång siirskilt vanliga och 

förhållandevis litet betydelsefulla för de medborgerliga fri- och rättighe
terna. 

Emellertid bör den frågan stiillas. om det iir möjligt att uppnå ett starkare 
grundlagsskydd mot administrativa frihctsberövanden och straffproccssuella 
frihctsberövandcn. om man samtidigt gör undantag för "rena" fängelsestraff, 
alltså kriminalisering med fängelse av allt som inte är fri- och rättighetsut
övning. En svårighet iir att dra en hållfast griins mellan "straff' ("kriminal
vård") och "vård". Statsmakterna kan vidare i viss u\striickning själva viilja. 
om ett ingripande skall göras med administrativa medel eller med straffrätts
liga medel (alltså med kriminalisering). Härtill kommer an de straffproces

suclla tvångsmedlcn baseras på att det föreligger en kriminalisering, och 
vanligen en kriminalisering med inte alltför lindrig straffakala. 

De\ spörsmål som nu rests kan måhända knappast fullt ut besvaras helt 
tillfredsställande. Men en viktig aspekt iir att i princip all kriminalisering av en 
fri- och riittighetsutövning kommer att omfattas av det siirskilda heslutsfor
farandet. Vidare är "straff" typiskt en påföljd för en gärning eller en därmed 
jämställd, specifik underlåtenhet. "Vård" inriktas typiskt sett på c\\ tillstånd. 

Förutsättningarna för ett straffränsligt ingripande utformas regelmässigt, 
mot bakgrund av de :netoder for bcvisupptagning och den hcvisprövning som 
tillämpas i domstolarna, med större skärpa, och riskerna for missbruk torde 

därför generellt sett vara mindre. Vidare torde man i praktiken inte kunna så 

11 Riksdagen /IJ78!7<i. I .10111/. Xr /1/5 
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Wtt byta ut ett administrativt frihetsberövande mot en kriminalisering med 
fi.ingelse. Och vad de straffprncessuclla tv{1ngsmedlen betriilfar så :ir det en 
viktig sida av saken, hur själva reglerna om det provisoriska frihetsberö
vandet utl"Lirrnas. Hur stark behöver misstanken mot vederbörande för det 
ifrågavarande brot1ct vara·~ Skall ytterligare förutsättningar vara uppfyllda 
(l. ex. llyktfara)'1 Hur lång tid får ett sådant frihetsberövande vara·1 Att allt 
detta omfattas av ett särskilt beslutsförfarande blir ingalunda utan drde 
därför att sjiilva kriminaliseringen i stor utsträckning beslutas med vanligt 
förfarande. Genom det sagda anser rättighetsskyddsutredningen att det resta 
spörsmålet fiitt ett nöjaktigt svar. Härtill kommer att frihetsstraff skall 
beslutas av domstol med de särskilda garantier ett sådant förfarande 
innebär. 

Slutsatsen hlir all några större betänkligheter från skyddssynpunkt knap
past behöver hysas mot det nu ifrågasatta undantaget för rena frihets
st ra ff. 

4.5.3 Frågan 0111 "" grnerellr 1111da11fag för husrannsakan 
och dvlikr 

Såsom mindre betydelsefulla frän skyddssynpunkt kan mar. dock inte 
beteckna husrnnnsakans- eller tystnadspliktsfallen - i varje fall inte, i fråga 
om de förstniimnda, ingrepp i den egentliga hemfriden eller i skyddet för 
lokaler dlir orinionsbildande verksamhet bedrivs, t. ex. tidningsredaktioner 
och politiska partiers lokaler. Rättighetsskyddsutredningen har därför 
niirmare undersökt om man kan låta enbart dessa delar av skyddet mot 
husrannsakan och dylikt omfattas av det siirskilda förfarandet. 

Undersökningen har emellertid lett till ett negativt resultat. Åtskilliga fall 
av ingrepp i detta skydd giiller visserligen bara lokaler där något slags 
niiringsverksamheL som inte avseropinionsbildning eller dylikt, bedrivs (och 
dlir tillsynsmyndigheten behöver ha rätt till tillträde till lokalerna for 
inspektion eller annan kontroll). Men det finns också många fall som klart 
medger intrång även i bostad. Det kant. ex. giilla att utreda eller hindra brott 
eller skaffa behövlig utredning i barnavårdsiirende. hälsovårdsärendc, brand
säkerhetsärende, skatteärende etc. Vidare finns nu ett antal bestämmelser 
som i första hand medger tillträde till arbetslokaler men troligen inte utesluter 
intrång i bostad därest verksamheten i något avseende återlinns dlir. Och 
förmodligen skulle det ofta bli alltför lätt att kringgå en kontrollbestämmelse. 
om vederbörandes privatbostad vore helt fredad. 

Mot bakgrund av det anförda har rättighetsskyddsutredningen kommit 
fram till att det inte är möjligt att kategoriklyva grundlagsskyddet mot 
husrannsakan och liknande intrång. Då har utredningen funnit sklilen väga 
över för att hdt undantaga detta grundlagsskydd från det särskilda förfaran
dets räckvidd. Det bör dock framhållas att detta undantag för lag om 
husrannsakan och dylikt avses vara underkastat motsvarande begränsning 
som undantaget för rena frihetsstraff. Teoretiskt kan man tänka sig att ett 
sådant tvångsmedel som husrannsakan används såsom ingrepp i t. ex. 
yttrandefriheten eller mötesfriheten. Skulle till äventyrs en lag aktualiseras, 
som avses medge sådant ingrepp, skulle denna lag alltså vara omfattad av det 
särskilda lagstiftningsförfarandet. Rättighetsskyddsutredningen återkom-
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mer hiirtill i det följande (4. 10.5 H och 4.11.2). 
Vad siirskilt betriiffar tidningsredaktioner och dylikt må anmiirkas att det i 

SOU J 97td6 föreslagits vissa skyddsförstiirkningar på vanlig lags nivå niir det 
gäller husrannsakan i sådana lokaler. 

4.5.4 Friigan 0111 crr ge11crcllt 1111danrng fiir 11issa tysmads{Jliktcr 

Vad slutligen betriiffar det tredje frekventa "bihangsfallet", regler om 
tystnadsplikt för offentliga befattningshavare, rör man sig onekligen här på 
ett område som kan vara känsligt från informations- och yttrnndefrihetssyn
punkt. Emellertid måste detta faktum vägas mot de olägenheter som skulle 
uppstå, om man inte undantar dessa tystnadspliktsbestämmelser från det 
särskilda lagstiftningsförfarandets tillämpningsområde. Vidare bör beaktas 
att det i framtiden torde komma att finnas en generell lagstiftning som 
reglerar både offentliga funktionärers tystnadsplikt och handlingssekretes
sen, dvs. de fall då allmän handling fär hållas hemlig (se departementspro
memoria Ds Ju 1977: 11 ). Den lagen kommer att vara underkastad en 
materiell mm som är angiven i grundlag, nämligen - för närvarande -
tryckfrihetsförordningen. Denna ram. som ännu så länge bara gäller för 
handlingssekretessen. återfinns i 2 kap. 2 ~nämnda förordning. Diir anges de 
ändamål för vilka allmän handling (enligt närmare bestämmelser i lag) får 
hållas hemlig. Man tar en viss skyddseffekt om man knyter an till denna ram 
vid utformning av ett undantag från det särskilda lagstiftningsförfarandets 
tilliimpningsområde för regler om tystnadsplikt för offentliga befattningsha
vare. Med hänsyn härtill anser rättighetsskyddsutredningen att också ett 
undantag för dessa tystnadsplikter kan accepteras. 

Av praktiska skäl bör man lämpligen avgränsa personkretsen på samma 
sätt som i 8 kap. 7 ~ första stycket 7 regeringsformen. Där avses "förbud att 
röja sådant som någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av 
tjiinsteplikt". Befogenhet att besluta sådana tystnadspliktsregler får riks
dagen f. ö. delegera till regeringen (2 kap. 12 ~ första stycket regeringsfor
men). Men som antytts bör undantaget från det särskilda lagstiftningsförfa
randet begränsas så, att det gäller bara tystnadsplikt rörande sådant som får 
hållas hemligt med stöd av tryckfrihetsförordningen. 

4.5.5 Sammat!fåttning av 4.5 

Sammanfattningsvis finner rättighetsskyddsutredningen på grundval av 
främst frekvensundersökningen att "bihangsproblemet" till största delen kan 
undgås. om man gör de undantag som angivits under 4.5.2- 4.5.4. Man 
vinner då den fördelen att det särskilda beslutsförfarandet primärt kan 
inbegripa alla de begränsningsbara fri-och rättigheter som är upptagna i 2 kap. 
\-11 ~~ regeringsformen. Det nya skyddet omfattar då i princip såväl 
opinionsfriheterna som de kroppsliga fri- och rättigheterna. Men från det 
särskilda lagstiftningsförfarandets tillämpningsområde bör alltså generellt 
undantas för det första lag som innebär endast förbud att röja sådant, som 
någon har erfarit i allmän tjiinst eller under utövande av tjänsteplikt och som 
far hållas hemligt med stöd av tryckfrihetsförordningen, för det andra lag som 
avser endast skyddet mot husrannsakan eller liknande intrång och för det 
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tredje lag som, utan att i övrigt avse begriinsning av någon av de hiir avsedda 
fri- och rättigheterna, föreskriver l"rihetsstraff. Riittighetsskyddsutredningen 

anser all man hiirigenom vinner ett i sak påtagligt forstiirkt riittighctsskydd 
utan att. praktiskt sett. riskera den störande inverkan pa den vanliga 
reformverksarnheten som man tidigare befarat. 

Det återstår emellertid att bemiistra de övriga huvudproblem som angivits 
under 4.4. Dessa problem behandlas i niirmast fiiljande avsnitt. Vissa 
ytterligare spörsmål rörande det siirskilda bcslutsfrirfarandets tilliimpnings
område behandlas under 4. 7. Riittighetsskyddsutredningen återkommer 
niirmare till de generella undantagen i avsnittet 4.11. 

4.6 Övriga huvudproblem 

4.6.1 Del särskilda besl11ts/iir/ära11det hiir 1·ara tillämplig/ 
bara pd rrkandc 

A. Rä1tighe1sskydds111rcd11i11ge11 hyggcr 11d gru11d/agsskl'dde1s 
1111rn rw1tle 111111/äggni ng 

Det iir givei att man genom nyssniimnda undantag för lag om tystnadsplikt. 

om husrannsakan och om frihetsstraff också reducerar de övriga problem 
som anmiirkts under 4.4. Vad först giiller problemet att det i vissa fall kan vara 
tveksamt, om det siirskilda eller det vanliga lagstiftningsförfarandet skall 
tilliimpas, må till en början slås fast att ett förslag om ett siirskilt lagstift
ningsförfarande för riittighetsinskriinkande lagstiftning knappast kan bygga 

på annat än de nuvarande fri- och riittighetsbegreppcn i 2 kap. regeringsfor
men. 

Innebörden av regeringsformens nuvarande riittighetsbegrepp blir alltså en 
faktor av avgörande betydels~ för det siirskilda förfarandets juridiska 
riickvidd. Under 4.7.4 fär riittighetsskyddsutredningen anledning att beröra 
yttrandefrihetsbegreppet. I övrigt må i fråga om innebörden av resp. 
riittighetsbegrcpp enbart göras följande hiinvisningar till propositionen 1975/ 
76:209: betriiffande yttrandefrihetens. 106 och s. 141-142, informationsfri

heten s. 110 och 143, mötesfriheten och demonstrationsfriheten s. 110-111 
och 143-144, föreningsfriheten s. 112-113 och 144, skyddet för förtrolig 

meddelelse s. 122-123 och 147-148. skyddet för den kroppsliga integritetens. 
147 samt rörel:>efriheten s. 121 och 148. I fråga om rörelsefriheten återfinns de 

ledande motivuttalandena om riittighetsbegreppet i grundlagberedningens 

slutbetänkande (SOU 1972: 15 s. 158). 
Vidare bygger riittighetsskyddsutredningen på den nuvarande inrikt

ningen av skyddet att gälla enbart gentemot vissa ingripanden från det 

allmännas sida. Att utredningen saknat möjlighet att ta upp frågan om att 
utstriicka grundlagsskyddet till att gälla också gentemot enskild har slagits 
fast i kapitel 3. I fråga om gr~insdragningen mellan "gentemot det allmänna" 

och "gentemot enskild" må hiinvisas till vad som anfördes därom under 
förarbetena till 1976 års iindringar i 2 kap. regeringsformen (SOU 1975:75 s. 

95-98 och 185-186 samt propositionen 1975176:209 s: 85-86 och 140-141). 
Vad gäller ingripanden på verkstiillighetsnivån må här endast erinras om att 

det är den offentliga makten som i detta sammanhang åsyftas med "det 
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allrniinna'". Niir "det allmiinna" upptriider som civilriittslig riittsinnehavare iir 

regeringsformens fri- uch riittighetsskydd inte tilliimpligt. E.\empel på detta 

iir niir det allmiinna agerar sum idkare a\' alfarsverksamhet eller som 

hyresviird eller annan lokalinneha\'are. Dä iir det allt<i bara frirhällandet 

enskilda emellan som det iir rriiga om. 

Fiir undvikande av missl\irst~md mä erinras om ~1tt hestiimmelsen i 2 kap. 

17 ~ rcgeringslirn11en om den fackliga kunlliktriittcn visserligen utgör ett 

undantag l'r{m huvudregeln och avser ocksi1 förhilllandet enskilda emellan. 

Men som kommer att framg~i under 4. 7.2 nm1;11tas lag. som hegriinsar en hart 

den fackliga konlliktriitten. enligt riittighctsskyddsutrcdningcns fiirslag 

överhu1 ud inte av det <irskilda heslutsforf"aramlet och saknar allts{1 intresse i 

nu fore1 arande sammanhang. 
A ven i fråga om den niirmare arten av relevanta ingripanden hör man utgå 

frän rådande ordning. Förfarandcskyddet bör alltså gälla bara mot sådana 

iitgiirder från det allmiinnas sida vilka åsyftas i 8 kap. 3 ~ regeringsfor

men. 

B. En mcrod art minska o/ägenhcrema a1• gränsok/arherema 

På de punkter som angivits under A kan man alltså å ena sidan knyta an till 

redan gjorda gränsdragningar. Att dessa griinser å andra sidan inte iir i allo 

klara är en nackdel som hör kunna hemiistras på följande siitt. 

De oliigenheter, som kan !Olja av att det i vissa fall skulle kunna råda tvekan 

om tillämpligt lagstiftningsförfarande. är av två slag. Dels kan problemet 

orsaka bekymmer under själva lagstiftningsarbetet. Och dels kan det, om 

vanligt lagstiftningsförfarande tilliimpats i ett visst fall. efteråt bli ifrågasatt, 

om inte det särskilda förfarandet bort tilliimpas och om lagen i fråga därför 

verkligen bör vinna tilliimpning. Den sistnämnda aspekten kan särskilt giilla 

sådana fall. då man först pii tillämpningsstadiet upptäcker att en lag berör fri

och riittighetsområdet. Att lagprövningsriitten aktualiseras i dessa fall kan 
emellertid förebyggas genom sjiilva utformningen av det särskilda lagstift
ningsförfarandet. Det kan ske genom att forfarandet görs tillämpligt bara i 

den mån yrkande diirom framstiills under riksdagshehancllingen. Har sådant 
yrkande inte framförts skulle alltså det vanliga beslutsförfarandet alltid vara 
korrekt. En sådan regel skulle också i hög grad begränsa oliigenheterna från 

det praktiska riksdagsarhctcts synpunkt. Emellertid skulle givetvis reella 
riittighetsbegriinsningar av någon betydelse knappast komma att förbigås 

med tystnad i riksdagen. om diir finns någon meningsskiljaktighet i frågan. 

Genom det nu angivna elementet i det särskilda beslutsförfarandet skulle 

alltså de praktiska problemen ytterligare reduceras.och detta skulle knappast 

medföra någon förlust i rättighetsskydd. 

Om yrkande framställs om att det särskilda beslutsfbrfarandet skall 

anviindas. giiller det att pröva om lagförslaget verkligen iir rättighetsbegriin

sande. Av principiella skäl är det inte liimpligt att låta en minoritet i riksdagen 

avgöra denna fråga. Å andra sidan uppnår man ju inte den avsedda 

skyddseffekten, om riksdagsmajoriteten bestämmer suveränt härvidlag. Det 

har tidigare föreslagits att man skulle låta lagrådet avgöra denna procedur
fråga. Hiiremot har genmälts att det är principiellt betiinkligt att ge ett sådant 

organ bestämmanderätt i forhållande till de politiska organen. Riittighets-
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skyddsutredningen anser att en lämplig avvägning kan göras på följande siill. 
Om nu avsett yrkande framförs och man därför måste avgöra frågan, om det 
ifrågavarande lagförslaget berör fri- och rättighetsområdet eller ej ,sii bör detta 
sliillningstagande för riksdagens vidkommande göras med enkel majoritet av 
konstitutionsutskottet. Utskottet bör dock inte fä förkasta yrkandet utan all 
lagrådets utlåtande i frågan föreligger. Däremot bör utskottet inte vara bundet 
av vad lagrådet ansett. Men om utskottet avslår yrkandet mot lagrådets 
inrådan kan frågan om lagens grundlagsenlighet efteråt eventuellt komma au 
bli aktuell lagprövningsvis. 

4.6.2 I princip <d bara skärpande ingrepp 

Ett av de tidigare nämnda problemen med ett särskilt beslutsförfarande är 
frågan, om förfarandet skall gälla i princip alla lagförslag som berör fri- och 
rättighetsomr~.det eller bara dem som innebär ytterligare rättighetsbegriins
ning. Det senare alternativet är i princip att föredra men inncbiir samtidigt ett 
extra griinsdragningsproblem. Frågan är emellertid om den praktiska skill
naden mellan de båda alternativen är så stor. 

För säkerhets skull skulle ett undantag få formuleras snävt. Det skulle 
kunna gälla bara fall av entydigt mildrande eller entydigt neutral effekt från 
fri- och riittighetssynpunkt. Det är visserligen lätt att i teorin ge många 
exempel på emydiga fall. Man upphäver straffet för förtal, sänker straff skalan 
för spioneri, tar bort kravet på förhandstillstånd för demonstrationer på 
allmän plats etc. Men i praktiken är sådana isolerade lagändringar mindre 
vanliga. Det normala är att en lag ändras på Oera punkter, varvid inte alla 
ändringar är klart neutrala eller går i entydigt lindrande riktning. 

Vidare torde yrkande om särskilt beslutsförfarande endast mycket siillan 
komma att framföras i klart neutrala fall. Detta gäller speciellt om man kräver 
att ett sådant yrkande skall framställas av ett visst minsta antal riksdagsle
damöter, förslagsvis tio. Och när det gäller de entydigt mildrande, eller med 
andra ord rättighctsutvidgande, fallen torde man kunna räkna med att 
yrkande om siirskilt förfarande ofta skulle utebli. 

Mot bakgrunden av det anförda synes den praktiska skillnaden mellan de 
båda nu diskuterade alternativen inte vara större än att den utslagsgivande 
synpunkten blir bli önskemålet att göra gränsdragningssvårigheterna så små 
som möjligt. Det innebär att alla lagförslag som rör fri- och rättighetsbegrän
sande lag bör omfattas av den särskilda beslutsordningen, oavsett i vilken 

riktning lagförslaget går. 
Av framställningen i det följande kommer för övrigt att framgå att det i 

fråga om många lagar bara är enstaka eller ett fåtal bestämmelser som blir 
omfattade av det särskilda lagstiftningsförfarandet. Detta är i sin mån ägnat 
att minska det nu diskuterade problemets betydelse. 

4.6.3 /.fi"åga om lag som innehållerföreskrifier m· olika slag 

Ett särskilt problem utgör de lagar som innehåller både rättighetsbegränsande 
regler och regler som kan sägas vara indirekt rättighetsbegränsande samt 
regler som är neutrala i detta hänseende. 

En närmare genomgång av den lagstiftning som är rättighetsbegränsande 
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visar i sjiilva verket att de flesta hithörande lagar innehåller föreskrifter av alla 
de tre ovanniimnda kategorierna. 

Olika typer av riittighetsbegr:insam.k lagar kan urskiljas. Det tinns sådana 
sum bara innehåller någon enstaka föreskrift som iir riittighetsbegränsande, 
t. cx. en regel om tystnadsplikt. I andra hithörande lagar :ir det riittighetsbe
gr:insande elementet mera framtriidande, medan viktiga delar av lagen 
handlar om annat. Det finns också lagar som avser att regkra enbart 
rättighetsbegriinsningar av visst slag och som iir helt uppbyggda kring 
reglerna om de materiella förutsiittningarna för riittighetsingreppen. 

Vid stiillningstagandet till hithörande problem får man ha i minnet den 
utgångspunkten, att det siirskilda lagstiftningsförfarandet skall vara till skydd 
för fri- och riittighetcrna men inte striicka sin verkan härutöver. Förfarandets 
riil:k vidd för en riittighctsbegriinsande lag bör inte vara större iin nödviindigt. 
Riittighetsskyddsutredningen återkommer ingående till detta problem i det 
följande. Det sker på ett mera principiellt plan i avsnittet 4.10. Och i 
specialmotiveringen till 2 kap. 12 ~ regeringsformen görs en niirmare 
genomgång av vissa befintliga lagbestiimmelser som blir omfattade av det 
siirskilda förfarandet. 

Här må endast anföras följande. I princip blir bara de materiellt rättighets
begränsande föreskrifterna i en hithörande lag omfattade av det särskilda 
förfarandet. Lagens regler om beslutande organ omfattas inte av det särskilda 
förfarandet. Detsamma gäller i regel för föreskrifterna i lagen om förfarandet 
hos organet. Och i fråga om lagens regler om verkställandet av ett beslutat 
ingripande iir det i princip bara de grundläggande reglerna som omfattas av 
det siirskilda förfarandet. Därmed åsyftas regler som bidrar till att ge 
ifrågavarande rättighetsingrepp dessas viisentliga materiella innehåll och 
alltså inte huvudsakligen är bara av konsekvenskaraktär. Som framgår i det 
följande kan emellertid den ifrågavarande lagens regler om förfarande eller 
om verkställighet innehålla enstaka, sjiilvständigt rättighctsbcgränsande 
inslag. Ett exempel härpå är en regel om hämtning tvångsvis till förhör. 
Sådana regler blir givetvis omfattade av det särskilda lagstiftningsförfaran
det. 

Vidare bör understrykas att det problem som tagits upp i detta avsnitt 
(4.6.J> i viss mån är av övergångsnatur. Vid den nu befintliga lagstiftningens 
tillkomst har man ju inte behövt riikna med olika förfaranden för beslut om 

· vanlig lag. Sedan ett särskilt förfarande för beslut om riittighetsbegränsande 
lag införts blir läget ett annat. Detta kommer säkerligen att påverka 
uppliiggningen av lagförslagen så att de svårigheter som diskuterats i detta 
avsnitt reduceras. 

4.7 Övriga huvudfrågor angående tillämpningsområdet 

4. 7. I Inlcd11i11g 

I det föregående har i första hand åsyftats frågan om det särskilda 
lagstiftningsförfarandets tillämplighet på de begränsningsbara fri- rn:h riittig
heter som är upptagna i 2 kap. 1-11 ~ regeringsformen. Dessa är yttrande
friheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och 
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föreningsfriheten (s. k. opinionsfriheter; I ~ 1-5) samt skyddet i allmiinhct för 
den kroppsliga integriteten, skyddet mot husrannsakan och dylikt och 
skyddet för förtrolig meddeklse (6 ~ J, vidare rörelsefriheten i allmänhet (8 ~ l 
och slutligen riitten till olkntlig domstolsförhandling ( 11 ~ andra stycket). 

De riillighetsregler som är absoluta, dvs. undantagslösa, saknar naturligt
vis aktualitet i detta sammanhang. Exempel pa sådana absoluta regler inom 
ramen för de första elva paragraferna i 2 kap. regeringsformen iir förbuden 
mot dödsstraff, tortyr m. rn. i 4 och 5 ~~. Ett annat exempel iir forbudet i 7 ~ 
första stycket mot landsförvisning av svensk medborgare. Samma absoluta 
karaktär har inom sina resp. tilli.impningsområclen förbuden mot rasdiskri
minering (15 :;J och mot könsdiskriminering ( 16 ~ ). ,;\ven regeln om ersiill
ning vid expropriation ( 18 ~)är i princip av denna natur och behandlas f. ö. av 
rättighetsskyddsutredningen i annat sammanhang (8.2J. 

Däremot finns det två andra paragrafer i 2 kap. regeringsformen som 
tekniskt är så beskaffade, att deras ämnesområden skulle kunna komma i 
fråga för ett :'iirskilt lagstiftningsförfarande. Det iir 17 ~ om den fackliga 
konflikträt1en och 20 ~andra stycket i fråga om utWnnings fri- och rättigheter. 
Visserligen finns också 19 ~- enligt vilken "författare, konstniirer och 
fotografer äger rätt till sina verk enligt bestiimmelser som meddelas i lag". 
Men den bestiimmelsen passar inte för att omfattas av ett särskilt lagstift
ningsförfarande. En annan sak iir att upphovsrättsliga lagbestämmelser blir 
omfattade av det särskilda beslutsförfarandet i den mån de är att anse som 
begränsning av yttrandefriheten. I-!iirtill återkommer riittighetsskyddsutred
ningen i specialmotiveringen. Under 4. 7 skall bl. a. frågorna om lag som avses 
i 2 kap. l 7 * och 20 * andra stycket regeringsformen behandlas. 

4.7.2 l,/i'å?,G' om denfack/iga k0t1flikträtten 

I 2 kap. 17 ~ regeringsformen föreskrivs att förening av arbetstagare samt 
arbetsgivare och förening av arbetsgivare iiger riitt att vidtaga fackliga 
stridsåtg:irder, om annat ej följer av lag eller avtal. I och for sig skulle man 
kunna låta lagstiftning av detta slag som iir av mera· stadigvarande karakt~ir 
vara omfattad av ett siirskilt beslutsförfaramle. Som exempel på sådan lag kan 
pekas på reglerna om fredsplikt i lagen (I 976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet. Erfarenheten visar emellertid att statsmakterna undantagsvis 
anser det nödvfodigt att avbryta pågående stridsåtgiirder genom lag. Det 
senaste exemplet iir SACO/SR-konflikten år 1971. Skall en sådan lag över 
huvud taget vara meningsfull måste den kunna beslutas snabbt. Rättighets
skyddsutredningen anser d(irför att hig som begriinsar den fackliga konflikt
rätten inte skall behöva beslutas med siirskilt förfarande enbart på denna 
grund. 

4.7 .3 I fi'åga om 111/iinningar 

flertalet av rättighetsreglerna i 2 kap. 1-19 ** regeringsformen gäller enligt 
sin lydelse bara svenska medborgare. I elen avslutande paragrafen i kapitlet, 
20 *· regleras emellertid i vad mån regeringsformens rättighetsskydd skall 
gälla också för utlänning här i riket. Det sker genom att sådan utlänning 
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förklaras vara likstlilkl med svensk i fråga om uppriiknade fri- oeh rättigheter. 

I fiirsta styckets fall iir denna likstiillighet undantagslös. Detta stycke saknar 

diirför aktualitet i nu förevarande sammanhang. Motsatsen giiller i andra 
styckets fall. Här iir likstiilligheten relativ, dvs. undantag kan gfaas genom 
särskilda föreskrifter i lag. I detta stycke a\·ses hl. a. npinionsfrihcterna, 

skyddet for den kroppsliga integritL'len i allmiinhet, skyddet mot husrann

sakan, skyddet för förtrolig meddelclse och - av skyddet J"ör rörelsefriheten -

skyddet mot frihetsberövande. 

I 20 ~ har tagits med de allra lksta riittighcterna enligt 2 kap. regerings

formen men inte alla. Utlänning har inte nägon grundlagsskyddad riitt att 

vistas i Sverige, vare sig att resa in hit eller att stanna kvar här (jämför 7 ~ 

llirsta stycket). Ett delvis sammanfallande exempel iir att utliinning här i riket 

inte har något skydd enligt 2 kap. regeringsformen mot ingrepp i rörelsefri

heten som är lindrigare iin frihetsherövande (jiimfor 8 ~ andra meningen). 

Regler som medger sådana lindrigare ingrepp kan alltsa heslutas utan stöd av 

2 kap. och således enbartjiimlikt 8 kap. regeringsformen. Det iir inte lagregler 

hiirom som riittighetsskyddsutrcdningen nu tar upp till behandling. 

Vad frågan giiller är i stiillet, om sådan siirskild lag som avses i 2 kap. 20 ~ 

andra stycket regeringsformen bör omfattas av det siirskilda lagstiftningsför

farandet. Det är här alltså fråga om lag som medger att utlänning här i riket i 

fråga om de fri- och riittigheter. som räknas upp i nämnda stycke. 

siirhehandlas jiimfört med svensk, dvs. i praktiken behandlas siimre iin 

svensk. 
Kvantitativt iir problemet begriinsat. Det skydd som ligger i att lagregler i 

allmiinhet om begränsningar i fri- och rä11ighe1crna underkastas ett särskilt 

heslutsförfarandc kommer i praktiken utliinningar till godo på samma siitt 

som svenska medborgare. Vidare avses nu, som sagt. inte lagregler som 

särskilt begränsar utfanningars rörelsefrihet utan att gå så långt som till att ge 

stöd för frihetsberövande. 

Emellertid iir det uppenbarligen angeliiget att om möjligt ytterligare 
H.irstiirka grundlagsskyddet för utlänningar hiir i riket. Rättighetsskylldsut

redningen förordar därför att sådan siirskild lag som avses i 2 kap. 20 ~andra 
stycket regeringsformen skall omfattas av det särskilda lagstiftningsförfaran

det. De undantag från detta förfarande. som ska\\ gälla för tystnadsplikt. 

husrannsakan och dylikt samt frihetsstraff. börcmellertid inte bli tillämpliga 

här. Såt. ex. kommer lag, som särskilt för utliinning medger intrång i skyddet 

mot husrannsakan, att omfattas av det siirskilda lagstiftningsförfarandet. 
Detta förfarande kommer vidare att omfatta t. ex. de bestämmelser i 

utlänningslagen (1954:193) som ger stöd för tagande i förvar, s. k. politisk 

utvisning, hämtning till förhör och domstolsförhandling inom stängda 

dörrar. Vad siirskill beträffar den åsyftade utvisningsrcgeln '34 ~utlännings
lagcn). vilken kan tillämpas bara av regeringen, så nämns den hiir därför att, 

teoretiskt, ingrepp i opinionsfrihct kan grundas på den. 

4. 7.4 Et I sriirsmål rörande regeri11gs/(m11e11s ytt ra11dc/i"ihetsbcgrcf1p 

Rättighetsskyddsutredningen har tidigare slagit fast att den utgår från 

regeringsformens rättighetsbegrcpp vid besUimmandct av tillämpningsom

rådet för ett särskilt lagstiftningsförfarancle för riittighetsbegränsande lag. I 
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fråga om yllrandefriheten har dock cn mindre an·ikelsc i.ivcrviigts. 
Bakgrunden ~ir följande. 

Alla yttranden iir inte grundlagsskydtlade. !fackvidden av grundlags
skyudet för yttrandefriheten hcst~ims i princip av dennas syfte. Detta syf11.: 
anges i tryckr"rihetsförordningen vara att säkerst~illa ett l"ritt meningsutbyte 
och en allsidig upplysning. Innebörden av tryckfrihetsförordningens yttran
defrihctsbegr,~pp styrs av detta syfte. Åtskilliga slags yttranden som saknar 
betydelse för det angivna opinionsfrihetssyfkt kan alltsa t. ex. straflbel~iggas 
utan hinder <iV grundlagsskyddet. Dessa yttranden anses dä, har det sagts, 
som brottsliga i annat avseende ~in såsom missbruk av den grundlagsskyd
dade yttrandefriheten. Ett exempel iir yttranden som ingär som ett led i 
bedriigeri. 

Regeringsformens yttrandefrihctsbegrepp sammanfaller till största delen 
med tryckfrihetsförordningens. Identiteten iir dock inte llltal. Regeringsfor
mens yttrandefrihetsbegrepp iir något mera vidstriickt iin tryckfrihetsförord
ningens. 

Skillnaden kommer till synes främst på dt:n kommersiella reklamens 
område. I princip all begriinsande reglering ~tv reklam (från det allm~innas sida 
och med medel som avses i 8 kap. 3 ~ regeringsformen) anses som en 
inskriinkning i yttrandefriheten i regeringsformens mening. Som yttrande
frihctsbegriinsning i tryckfrihetsförordningens mening betraktas diiremot 
endast sådan inskränkning av reklam som syftar till att ge skydd mot en inte 
önskad allmän p[1verhan av attityder och viirderingar. Ett förbud mot reklam 
för viss vara, t. ex. för alkohol eller tobak, har ansetts möjligen utgöra 
yttrandefrihetsbegränsning också enligt tryckfrihetsförordningen (se det 
förbehåll som befunnits erforderligt i I kap. 9 ~ niimnda förordning). Men 
marknadsfi.iringslagens regler mot otillbörlig reklam och vilseledande reklam 
kan i princip tilliimpas också på tryckt skrift. fostiin något särskilt förbehåll 
hrirf(ir inte finns i tryckfrihetsförordningen. Diiremot utgör niimnda regler i 
rnarknaclsföringslagen en inskriinkning i yttrandefriheten i regeringsformens 
mening. 

Det spörsmål som riittighetsskyddsutredningen övervägt i detta samman
hang är, om det siirskilda lagstiftningsförfarandets räckvidd i fråga om 
yttrandefriheten bör begriinsas till den del diirav. som motsvarar tryckfrihets
förordningen:> yttramlefrihetsbegrepp. En sadan lag som rnarknadsforings
lagen skulle alltså clå falla utanför det särskilda förfarandets tilliimpningsorn
råde. 

Utredningen har dock slutligen stannat för att inte göra någon sådan 
distinktion. Det Hr svårt att ge ett tillfredsställande uttryck för elen i 
regeringsformens text, samtidigt som skillnaden i fråga om det särskilda 
lagstiftningsförfarandets räck vidd är begränsad. \ idare kommer yttrandefri
hetsutreclningen säkerligen att ingående m behandla frågan om i vad mån det 
srirskilda grundlagsskyddet för yttrandefriheten skall inbegripa kommersiell 
reklam. 

4.7.5 Tidsbegränsad lag 

Lagar gäller oftast tills vidare. Endast undantagsvis beslutas lagar för 
begriinsad tid. På fri- och riittighetsområdet iir dock sådana lagar något 
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mindre ovanliga. Sjiilva tidsbegriinsningen iir ett siill all äviigabringa cll 

riillighetsskydd. Skyddet ligger i den p~irlarm:ntariska insyn och kontroll som 
aktualiseras varje gäng en sådan lag skall förliingas. 

I liir uppkommer emellertid ell problem för det siirskilda lagstiftningsfor
farandets del. Det giillcr inte det fallet att en riittighetsbegriinsande tidsbe
griins<id lag skall införas. Dt1 skall det siirskillla lagstiftningsförl"arandet giilla 
som eljest. Det fall som äsyflas är att en befintlig sådan lag skall fä sin 
giltighetstid förliingd. 

Det kan då vara naturligt att frågan om lagens f"örliingning \'iicks så sent 
som möjligt: ju liingre man dröjer. desto 11er erfarenheter av lagens 
tilliimpning kan finnas all redovisa. Ell uppskovsfrirfarande skulle kunna 
leda till el! "glapp" i en s:idan lags giltighet -el! glapp som vore bara tekniskt 
och inte sakligt betingat. Vidare kan de skyddshiinsyn som ligger bakom det 
siirskilda lagstiftningsförfarandet siigas vara på annat siitt tillgodosedda niir 
det iir fråga om en tidsbegriinsad lag. Riittighetsskyddsutredningen anser 
därför att fi.irliingning av en sådan lags giltighetstid hiir undantas från det 
siirskilda förfarandets tilliirnpningsområde. Dock bör detta givet vis gälla bara 
förlängning på bestiimd tid. Skall en tidsbegriinsad lag förvandlas till en lag 
med vanlig tillsviclaregiltighel, bör del särskilda beslutsfi.irfaranclet vara 
tillämpligt som annars. Det synes vidare liimpligt all till förslagsvis två år 
maximera den tid som förliingningen får avse utan att det särskilda 
förfarandet blir tilliimpligt. 

4. 7 .6 Krig. krig.-;(ara och andra cxrraordinära situationer 

Beredskapslagstiflning, l. ex. en fullmaktslag niir s{1d,1n iir statsrättsligt 
möjlig. skall givet vis omfattas av det siirskilda förfarandet, om lagstiftningen 
kan leda till riittighetsbegränsning. Tanken med beredskapslagstiftning är ju 
att man i god tid i förväg skall besluta normer som skall giilla eller kunna 
säuas i kraft. när angivna typer av krissituationer intriider. Kan sådana lagar 
genomföras enligt avsikten. torde ett uppskovsförfarandc knappast medföra 
särskilda oliigenheter. 

Diiremot måste den frågan stiillas, i vad mån det siirskilda förfarandet bör 
vara tillämpligt. när fråga väcks om rättighctsbegriinsande lag då det redan 
föreligger en krissituation. Alla lagstiftningsbehov kan ju inte förutses och 
fyllas genom beredskapslag. 

Visar det sig i en krissituation au befintlig lag inte ger det allmänna 
tillräckliga befogenheter gentemot elen enskilde är det regclmiissigt angeläget 
att få kompletterande lag till stånd snabbt. A andra sidan är det särskilt i 
sådana situationer som man behöver lugn och utrymme för eftertanke och -
eventuellt - el! skydd mot påtryckningar. I lär måste således de olika 
synpunkterna viigas mot varandra. 

Vid denna avvägning bör beaktas alt problemets praktiska betydelse 
reduceras av au det i det särskilda lagstiftningsförfarandet skall finnas 
inbyggd en möjlighet till omedelbart beslut då det föreligger en hög grad av 
enighet i riksdagen. 

Det iir därför bara för särskilt allvarliga situationer som man behöver 
överväga au helt koppla ifrån det särskilda lagstiftningsförfarandet. Till en 
början torde man kunna bortse från andra kriser iin sådana som avses i 13 kap. 
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regeringsformen. Diirmcd fors de s. k. fredskriserna. ur resonemanget. 
I 13 kap. 6 ~ regeringsformen avses dl: fall då riket är i krig eller krigsfara 

eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som iir föranledda av krig 
el kr av krigsfara vari riket har befunnit sig. Staclgandet innebiir att riksdagen 
för dessa fal! kan delegera sin normgivningsbefogenhet till regeringen längt 
mer iin som normalt får ske enligt 8 kap. regeringsformen. Bl. a. kan 
rege~ingen bemyndigas att i dessa situationer besluta riHtighetsbegränsande 
normer (grundlag fftr dock ej iinclras). 

Man kunde kanske då tycka att riksdagen i samma situationer alltid borde 
kunna sjiilv fatta ett omedelbart beslut om rättighetsbegränsande lag. Det 
synes dock tydligt att 13 kap. 6 ~ regeringsformen omfattar många slags 
situationer där tillämpligheten av ett uppskovsfiirfarande kan vara till 
fördel. 

Det synes vara en liimpligare avvägning om man gör det siirskilda 
lagstiftningsförfaranclet otillämpligt bara i fall av krig eller 0111ede/bar 

krigsfara. Det kan för övrigt anmiirkas att det är i sådana situationer som 
riksdagens krigsdelegation kan träda i riksdagens ställe ( 13 kap. 2 ~ regerings
formen). I krigsdelegationen kan det särskilda beslutsförfarandet av organi
satoriska skiil knappast ti!Himpas. 

Slutligen rnå här i korthet pekas på ett problem som kan uppkomma i fråga 
om beredskapslag. Niir sålhm lag inncbiir att regeringen bemyndigas att i 
angivna situationer siitta vissa av lagens paragrafer i ti!Himpning. föreskrivs 
ibland att regeringens hes lut hiirom skal I undersfollas riksdagens prövning. 
Till denna f'räga ittcrkommcr utredningen under 4.11.4. 

4. 7. 7 Rälf ighrtsbcgriimning som /i)/jdä11dri11g till gru11cllagsä11dri11g 
eller ril/ kom•enticm 

Det kan tänkas att en gm11dlagsd11dri11g görs för att öppna möjlighet till en viss 
rlittighetsreglering på vanlig lags nivå. Man inför t. ex. ett nytt tillåtet 
ändamål i 2 kap. 14 ~regeringsformen för begränsning av mötesfriheten. Vill 
man sedan utnynja denna nya möjlighet sker det genom vanlig lag. Om intet 
annat föreskrivs blir sådan lag omfattad av det särskilda lagstiftningsforfa
randet för rä1.tighetsbegränsande lag. Man kan också t1inka på det fallet att det 
införs ett nytt tryckfrihetsbrott. Hittills har detta skett genom att man i 
tryckfrihetsförordningen och brottsbalken fört in gärningsbeskrivningar med 
samma innebörd. 

Särskilt niir det gäller fall av sistnämnda typ kan man ställa frågan, om det 
särskilda lag:;;tiftningsförfarandet för rättighetsbegränsande lag verkligen bör 
vara tillämpligt på elen ifrågavarande följdiindringen. Redan i grundlags
ärendet vet man ju hur denna kommer att se ut. Och grundlagsstiftnings
förfarandet Lir ju i sig ett "kvalificerat" lagstiftningsförfarande. 

Emellertid kan det förekomma många olika varianter på den nu beskrivna 
situationen. Det finns som sagt fall då det redan i grundlagsärendet är fullt 
klart hur följdändringen i vanlig lag kommer att se ut. Själva grundlagsänd
ringen liimnar kanske inte så många alternativ öppna. Vidare kan förslag i 
fråga om följcländringen va'ra framlagt i själva grundlagspropositionen. I 
andra fall kan i dess motivtext vara mer eller mindre bestämt angivet hur den 
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ifrågavarande vanliga lagen avses bli utformad. Men i många fall kan 
ingenting bestiimt siigas härom i grundlagsiirendet. Det kan vara meningen 
att man efter grundlagsändringen skall niirmare utreda. om och på vad sätt 
man skall an viinda sig av de ytterligare lagstiftningsmöjligheter som 
grundlagsiindringen öppnar. Förslag härom kommer kanske sedan först efter 
avseviircl tid. 

I fall av sistnämnda slag är del tydligt alt skiil saknas att utesluta 
tilliimpning av del siirskilda lagstiftningsförf"arandet för rättighetsbegrän
sande lag. Vidare synes det knappast gå all dra någon klar gräns mellan 
följdändringar som kan sägas vara mer resp. mindre sjiilvstiindiga i förhål
lande till grundlagsändringen. Man skulle visserligen kunna särskilja de fall 
då förslaget till riittighetsbegriinsande lag läggs fram samtidigt med förslag till 
den grundlagsändring som förutsätts. Och för dessa fall skulle man då 
föreskriva att enbart grundlagsstiftningsförfarandet skall tillämpas. Men en 
specialreglering bara för dessa fall synes inte tillräckligt påkallad. Själva 
grundlagsärendet kan vid behov läggas upp så. all de båda särskilda 
beslutsförfarandena kan förlöpa parallellt i tiden. för den händelse yrkande 
framförs om att det särskilda förfarandet för riittighetsbegriinsande lag skall 
tillämpas på följdändringen. Rättighetsskyddsutredningen har därför stannat 
för att inte föreslå något undantag beträffande det nu ifrågavarande särskilda 
lagstiftningsförfarandets tilliimplighet i sådana situationer som nu avsetts. 

Det fallet kan tänkas att vårt land skall ansluta sig till en /.:.0111·1•111iu11 som 
förutsätter existensen av viss rättighetsbegränsande lagstiftning. Om denna 
lagstiftning kommer till stånd innan ratifikationsfrågan tas upp i riksdagen 
uppstå; inget problem. Eljest föreligger en sådan situation som avses med 10 
kap. 2 ~ andra stycket regeringsformen. Där sägs atl om särskild ordning är 
föreskriven för det riksdagsbeslut (t. ex. lagbeslut) som konventionen 
förutsätter så skall samma ordning iakttas vid godkännandet av konventio
nen. Om konventionen sålunda förutsätter lagstiftning som omfattas av det 
nu föreslagna särskilda lagstiftningsförfarandct. så skall detta enligt tO kap. 
2 ~ andra stycket regeringsformen tillämpas också i ratitikationsiiremlct. om 
så påyrkas. 

Har konventionen godtagits med tillämpning av nämnda förfarande 
uppstår motsvarande spörsmål som i ovannämnda grundlagsstiftningssam
manhang med avseende på efterföljande rätlighetsbegränsande lagförslag. 
Alltså: skall uppskovsförfarandet då kunna bli aktuellt på nytt? Spörsmålet 
måste bevaras på motsvarande sätt och således i princip jakande. På nämnda 
lagförslag skall alltså det särskilda lagstiflningsförfarandet i princip vara 
separat tillämpligt. Tas allt upp i samma proposition uppstår dock inget 
problem. Del är ju i detta fall i sak samma beslutsförfarande det gäller. Och för 
det fall att lagförslaget kommer senare må erinras om att det särskilda 
förfarandet skall tillämpas bara på yrkande. 

4. 7 .8 Om m('r än crr särskilr /agsri/inings/hr/arandc cfier orda/agen 
är tillämp/igr 

I 2 kap. 12 * riksdagsordningen föreskrivs bl. a. att man icke får vid 
kammarens sammanträde uttala sig otillbörligt om annan eller begagna 
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personligen föroliimpande uttryck. Detta iir en yttrandefrihctshegriinsning 
som det nu föreslagna siirskilda lagstiftningsförfarandet efter orden iir 
tilliimpligt pil. 

Emellertid ing{1r niimmla föreskrift i riksclagsordningcns huvudbestäm
melser. Den iir chirför redan omfattad av ett speciellt lagstiftningsförfarande. 
Enligt nuvarande lydelse av 8 kap. 16 ~regeringsformen stiftas riksdagsord
ningens huvudbcstiimmelser på samma siitt som grundlag. De kan emellertid 
också stiftas genom .::ndast .::tt beslut, om minst 3/4 av de röstande och mer än 
hiilften av riksdagens ledamöter förenar sig om beslutet. Det mii erinras om 
att det för ett omeddbart beslut - niir ett sådant behövs - enligt det nu 
föreslagna förfarandet för beslut om rättighetsbegränsande lagstiftning 
fordras anslutning från minst 5/6 a\· de röstande. 

Niir två sådana särskilda lagstif"tningsförfaranden ef"ter orden är tillämpliga 
samtidigt. hör bara det .::na tillämpas. Någon slags "snmmering" av de skilda 
förfarandcelemcntcn skall inte göras. Man bör välja det förfarande som får 
anses mest "kvalificerat". Är inte utgången av en sådanjiimförelse sjiilvklar. 
bör man vii\ja det speciella förfarande som gäller för den författning, vari den 
ifrågavarande föreskriften ingår. I nu fOrevarande fall blir således enbart det 
särskilda lagstif"tningsfiirfarande, som gäller för riksdagsordningen. att 
tilliimpa. Det torde knappast vara nödviindigt att låta det nu sagda komma till 
uttryck i grundlagstexten. Det avser ju hara ett litet antal speciella fall som 
ytterst sällan aktualiseras. 

4.7.9 0111 nirrighcrcr som b1yrcr sig 11101 l'(lrandra 111. 111. 

I propositionen 1973:90 [1beropadcs såsom ett skiil mot ett krav på kvalificerad 
majoritet för beslut om riittighetsbegränsandc lag, att det skulle leda till 
säregna konsi.::k ven ser i de fall då två grundlagsskyddade rättigheter bryter sig 
mot varandrn. Ett ökat skydd för den ena riittigheten skulle kräva kvalificerad 
majoritet, eftersom det skulle innebära ytterligare ingrepp i den andra 
rättigheten. 

Hiirtill iir till en början att säga att man vid utformningen år 1976 av 
grundlagsskyddet i 2 kap. regeringsformen sökte undvika, att en grundlags
skyddad rättighet kom att direkt brytas mot en annan. En praktisk sådan 
situation skulle eljest ha kunnat vara konflikten mellan yttrandefriheten och 
skyddet för den enskildes integritet (t. ex. hans goda namn och rykte). 
Yttrandefriheten (ir grundlagsskyddad. Något allmiint integritetsskydd har 
däremot inte tagits in i 2 kap. regeringsformen. Skyddet för den enskildes 
integritet är å andra sidan enligt 2 kap. 13 ~ regeringsformen ett tillåtet 
iinclamål för begränsning av yttrandefriheten. Konsekvensen av denna 
grund lagsreglering iir att yttrandefriheten automatiskt väger över integritets
skyddet. i elen mån det saknas vanlig lag i motsatt riktning. Avviigningen av 
de il'rågavarancle båda intressena mot varandra skall alltså .::nligt detta sätt att 
utförma grundlagsskyddet i första hand göms av lagstiftaren och inte av 
domstolarna eller andra tillämpande myndigheter. Å andra sidan skulle !ag av 
sistniimnda slag kräva kvalificerad majoritet, om sådant flertal skulle fordras 
för beslut om rättighetsbegriinsande lag. 

Det i nämnda proposition påpekade problemet torde därför vara av mycket 
begriinsad omfattning. Och iiven om det skulle kunna uppkomma så skulle 
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det inte innehiira annat elkr mera iin att det siirskilda lagstil"tningsforfarandet 
skulle hli tilliimpligt vid varje hirskjutning av gränsen mellan de fri- och 
riittighcter som hryter sig mot \'arandra. 

Undantag fran vad nu sagts nm den giillande regleringen i 2 kap. 
regeringsformen kan bestiirnrnelserna i 4 kup. 8 och 9 a ~~ brottshalken synas 
utgöra. I Eir föreskri\'S straff for hrytande a\' pnst- eller telehemlighet resp. 
olovlig avl_1·ssning. Bestiimmelserna anses innchiira hcgränsning av informa
tionsfrihcten (2 kap. 1 ~ första stycket 2 regeringsformen). Samtidigt är det 
tydligt att de utgör etl skydd för rätten till förtrolig meddelclse. Sistnämnda 
riittighet skyddas också av 2 kap. regeringsformen. Bcgriinsning av riitten till 
förtrolig meddclelse avses bli omfattad av det siirskilda lagstiftningsförfaran
det. Detsamma gäller begriinsning av informationsfriheten. I Lir är emellertid 
att miirka att regeringsformens skydd för förtrolig meddelelsc skyddar enbart 
mot ingrl'/'I' hiiri från det allmiinnas sidu. För sädana ingrepp krävs först och 
främst stöd i lag. Diiremot innefallar inte grundlagsskyddet något krav på det 
allmiinna all vidta positiva åtgärder till skydd för förtrolig meddclelse. vilket 
el\ införande av sädana bestiimmelser som 4 kap. 8 och 9 a ~~ hrottsbalken 
innebär. Ett borttagande eller en "nedtrappning·· av dessa bestämmelser 
skulle alltså visserligen vara till nackdel för rätten till förtrolig meddclclse 
mm skulle inte vara någon bcgdnsning a\' denna riittighet i regeringsfor
mens mening. 4 kap. 8 och 9 a ~~ brottsbalken skulle alltsä visserligen vara 
omfattade av det slirskilda lagstiftningsförfarandet men bara såsom berö
rande informationsfriheten. inte såsom berörande skyddet för förtrolig 
meddelelse. 

I detta sammanhang må också niimnas bestiimmelsen i 18 kap. 5 ~ 
brottsbalken om brott mot medborgerlig frihet. Oiir föreskrivs straff för den 
som utövar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmiinna 
äsiktsbildningen eller inkriikta på handlingsfrihetcn inom politisk organisa
tion eller yrkes- eller ni;ringssammanslutning och därigenom siitter yttran
de-. församlings- eller föreningsfriheten i fara. Denna straffbestiimmelse är 
ett annat exempel på en positiv skyddsföreskrifl som - oavsett hur 
viilmotiverad den är - inte krä1·s av det rättighetsskydd som ges i 2 kap. 
regeringsformen. Bestiimmelscns borttagande skulle diirför inte utgöra något 
ingrepp i niimnda rät1ighetsskydd. Och då sådana handlingar som hestiim
mclsen straftbeliigger inte består i utövning av någon fri- och riittighet. så 
skulle 18 kap. 5 ~brottsbalken till skillnad från 4 kap. 8 och 9 a ~~ niimnda 
balk inte vara omfattad av det siirskilda förfarandet för beslut om riittighets
begränsande lag. 

Rent allmiint talas det i den allmiinna debatten ibland om att skyddet for 
den enes fri- och riittigheter går ut över den andres. Som en iakttagelse av vad 
som kan glilla rent faktiskt är detta korrekt. Pä samma plats kant. ex. i regel 
inte mer iin en demonstration av någorlunda format hållas samtidigt. Men 
detta slags problem kan inte lösas av grundlagsstiftaren. 

4.7.10 Siirski/1 0111 ck1111omislia ingrcpps/imncr 

Bestiimmelser om bidrag av allmänna medel och andra gynnande offentlig
riitlsliga regler kan teoretiskt utformas eller eljest hanteras så, att de kommer 
atl strida mot de grundliiggandc tankegångarna hakom 2 kap. regeringsfor-
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men. Formellt sker dock diirmccl intet intrång i det fri- och riittighetsskydd 
som 2 kap. regeringsformen ger. Detta skydd, som ju är fc.irenat med 
lagpriivningsrlitt för domstolar och andra ti!Himpande myndigheter, har inte 
kunnat utformas på annat sätt än sii, att det ger skydd enbart mot sådana 
ingrepp från det allmännas sida som avses i 8 kap. 3 ~ regeringsformen. I 
sistniimncla grundlagsstadgandc talas om fi.ireskrifter om förhållandet mellan 
enskilda och det allmlinna, som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt 
avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska fi.irhållanclen. Bland de 
exempel på sådana föreskrifter som stadgandet anger nämns föreskrifter om 
skatt till staten. Diirmed aktualiseras problemet i vad mån skattelag och dylikt 
kan bli aktuell för det slirskilda lagstiftningsförfarande som nu avses. 

Skatt kan <llltså vara ett sådant ingrepp från det allmiinnas sida som 2 kap. 
regeringsformen skyddar mot. Detta torde dock kunna bli fallet enbart under 
mycket speciella förhållanden. Att en skatt på vissa turistresor utomlands 
skulle beröra grundlagens skydd för rörelsefriheten kan sålunda inte hävdas. 
Däremot torde niimnda grundlagsskydd beröras för den händelse man skulle 
avkräva en emigrant en större penningsumma - t. ex. såsom "ersättning för 
utbildning" -- för att denne skall ta lämna landet. En sträng valutaransone
ring, som ju kan behövas i vissa liigen, kan ii andra sidan naturligtvis inte 
anses beröra den grundlagsskyddade rörelsefriheten. Över huvud torde man 
niir det giiller beskattning och dylikt fä ta ett grepp som är generellt för alla 
begränsning~bara fri- och riittigheter. Dlirvid torde man få fästa avgörande 
vikt vid skattens (resp. annan betungande ekonomisk reglerings) syf'te och 
reella funktion. Är skatten "opinionsf'rihetsneutral" och inte "prohibitiv" 
kan den allt~a inte begränsa någon opinionsfrihet. 

4. 7 .11 Särskilt om sekretess/ag 

I fråga om rät.ten att ta del av allmänna handlingar hänvisar regeringsformen 
till tryckfrihetsförordningen (2 kap. I ~ andra stycket regeringsformen). 
Tryckfrihetsförordningen innehåller föreskrifter i iimnet i sitt andra kapitel. 
Begränsningarna i nämnda rätt skall i regel anges i en särskild Jag. F. n. sker 
detla i princip i lagen (1937:249) om inskriinkningar i rätten att utbckomma 
allmänna handlingar (den s. k. sekretesslagen). 

Rätten att ta del av allmänna handlingar skall ses som en självständig 
rättighet som inte regleras i regeringsformen (se propositionen I 975176".209 s. 
145). En konsekvens härav iir att sekretesslagen inte blir omfattad av det 
särskilda lagstiftningsförfarande som rättighetsskyddsutredningen föreslår. 
Motsatt ordning skulle fcirutsiitta en särskild grundlagsregel härom i 
tryckfrihetsförordningen. Denna förordning iir f. n. föremål för översyn av 
yttrandefrihetsutredningen. F. ö. har de tystnadsplikter, som kan sägas 
motsvara handlingssek retessreglerna, enligt riittighetsskyddsutredningens 
förslag undantagits från det särskilda förfarandets tillämpningsområde. 
Utredningens förslag irinebiir att lag om handlingssekretess kommer att ligga 
uwnfor det 5iirskilda lagstiftningsförforandets ram. 
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4.8 Övriga huvudfrågor i vad avser det särskilda lagstifi:nings
förfaranclcts utformning 

I den tidigare debatten har huvudsakligen förekommit l vå flirslag om hur del 
särskilda beslutsförforandets huvuddrag bör se ut. Enligt det ena förslaget 
skulle samma förfarande anviindas som vid grundlagsstiftning, alltså två 
beslut med val emellan. Enligt det andra skulle man anviinda ett förfarande 
med uppskov i sex månader. I häda fallen har förutsatts en möjlighet till ett 
omedelbart. slutligt beslut med kvalificerad majoritet. 

Riittighctsskyddsutredningen har för sin del stannat för den avvägningen. 
att det särskilda heslutsförfarandet hör vara ett uppskovsförfarande med 
uppskovets längd bestämd till 12 månader. Det betyder i sak, att man i 
riksdagen under de första två åren efter ordinarie val kan göra sina 
ställningstaganden utan att behöva räkna med att majoritetsförhållandena 
skall ~indras genom nyval. Däremot skulle förslag som väckts under 
v<liperiodens sista riksmöte vid den särskilda beslutsordningen kunna 
slutbehandlas först sedan väljarna fått tillfälle att uttala sig. 

Såsom rättighetsskyddsutredningen slagit fast i det föregående kan man 
inte helt avstå från en möjlighet till beslut utan uppskov. Krissituationer kan 
bara delvis. aldrig helt. mötas med hjälp av beredskapslagstiftning. En 
möjlighet till beslut genast kan - med bibehållande av en skyddseffekt -
knappast anordnas på annat sätt än genom krav på kvalificerad majoritet. Av 
praktiska skäl bör emellertid ett sådant krav bestämmas till enbart viss andel 
av de röstande, och inte därjämte viss andel av riksdagens alla ledamöter. I lär 
må också hiinvisas till det material rörande röstsiffror i riksdagen som 
redovisas i bilaga 2. Den andel av de röstande som skall krävas för beslut utan 
uppskov bör enligt rättighetsskyddsutredningens mening vara fem sjättede
lar. 

I detta sammanhang bör ytterligare några spörsmål av mera principiellt 
intresse behandlas. Det gäller först frågan vilken handlingsfrihet riksdagen 
skall ha efter uppskovet, alltså i den andra och slutliga behandlingsom
gången. Två huvudalternativ står till buds. 

Det ena alternativet är att riksdagen efter uppskovet bara har att an\aga 
eller förkasta ett vilande beslut, utan möjlighet att göra några som helst 
ändringar i detta. Detta alternativ har den fördelen att det är fullt klart vad 
diskussionen under uppskovet skall handla om. Och i slutomgängen 
föreligger inga praktiska problem om vilka justeringar som får göras i det 
vilande beslutet eller det vilande förslaget. 

Men nackdelen är att möjligheterna för riksdagen att tillgodogöra sig den 
debatt, som förts under uppskovet, blir begränsade. Det kan ju mycket väl 
tänkas att man under betänketiden allmänt kommit fram till att gällande 
ordning visserligen bör ändras men att det bör ske på ett något annat sätt än 
man tidigare tänkt sig. Det finns då ingen annan möjlighet för riksdagen iin 
att säga nej i slutomgången och satsa på en bättre lösning i ett nytt 
beslutsförfarande. 

Det andra huvudalternativet innebär att riksdagen i slutomgången har en 
viss handlingsfrihet, men bara inom ärendets ram. Problemet med denna 
lösning är gränsdragningen kring sistnämnda begrepp. Ändringar inom 
ärendets ram skall inte kunna underkastas förnyat uppskov. Motsatsen giiller 

12 Rik11/agc11 /97,\'/ 79. I samt. Nr 195 
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om iindringarna är så stora att det får anses föreligga ett nytt förslag. Det har 
visserligen föreslagits all man skulle införa den särskilda regeln, att riksdagen 
i slulnmgångcn i vart fall inte skulle ta besluta längre gående riittighetsin
skränkning iin som beslutats eller föreslagits i första omgången. Men en sådan 
regel skulle uppenbarligen kunna medföra särskilda tillämpningsproblem. 
Om avgriinsningen ''inom ärendets ram" kan man siiga att den visserligen 
inte iir skarp men att den anknyter till en traditionell gränsdragning i 
ri ksdagsarbetet. 

Rättighetsskyddsutredningen har funnit alt en Himplig avvägning kan vara 
följande. Det särskilda beslutsförfarandet får avse ett slags förlängd bordlägg
ning under 1:2 månader av ett utskottsutlåtande. Det blir möjligt att efter 
uppskovet göra vissa justeringar. Dessa måste dock hållas inom ramen för det 
föreliggande iirendet. Begreppet "inom ärendets ram" får inte tolkas alltför 
vidstriickt. En viss stramhet i tillämpningen kommer att behövas om 
skyddssystemet skall fungera. 

Ett viktigt element är att del särskilda förfarandet för beslut om rättighets
begränsande lag avses vara tillämpligt bara på yrkande. Det synes lämpligt att 
föreskriva att del bakom ett sådant yrkande måste stå minst 10 riksdagsle
damöter. 

Frågan om det särskilda förfarandets tilliimplighet i det enskilda lagstift
ningsiirendet skulle - sedan yrkande om särskilt förfarande framförts - för 
riksdagens vidkommande avgöras av konstitutionsutskottet. Talmannen 
skulle d~irmec.J inte behöva göra några egna stiillningstaganden till spörsmålet, 
huruvida fråga iir om rfötighetsbegriinsanc.Je lag. Någon prövning av konstitu
tionsutskottet skulle emellertid inte behövas, om riksdagen genast förkastar 
ifrågavarande lagförslag eller antager det med minst fem sjättedels majoritet 
bland de röstande. 

4.9 Sammanfattning av förslaget i denna del 

Som framgår w det föregående finner alltså rättighetsskyddsutredningen att 
fri- och rättighetsskyddet i 2 kap. regeringsformen bör förstärkas. Det bör ske 
genom att man inför ett i vi;;s mån försvårande förfarande i riksdagen för 
beslut i fråga om riittighetsbegränsande lag. De diirmed förenade praktiska 
svårigheterna. som berörts i det föregående, bör kunna bemästras om man gör 
de begränsningar i fråga om tillämpningsområdet och utformar själva 
metoden på det sätt som angivits där. Då kan vidare de mera principiella 
invändningar mot en lösning av förevarande slag, vilka anförts senast vid 
1976 års ändringar i 2 kap. regeringsformen, anses bemötta. 

Rättighetsskyddsutredningen föreslår alltså att förslag till lag avseende fri
och rättighetsbegränsning på yrkande skall vila i riksdagen i minst 12 
månader. innan det fär antagas. Tiden räknas från det att det beredande 
utskottets yttrande över förslaget anmäldes i kammaren. Riksdagen skall 
dock kunna antaga lagförslaget utan sådant uppskov, om minst fem 
sjättedelar av de röstande förenar sig därom. Riksdagen skall också kunna, 
med vanlig majoritet, genast förkasta lagförslaget. 

De fri- och rättigheter som avses är med nedan nämnt undantag de 
begränsningsbara rättigheter som anges i 2 kap. 1-11 ~~ regeringsformen. 
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Förfaramleskyddet avses alltså g:illa för yttrandefriheten, informationsfrihe
ten. mötesfriheten. demonstrationsfrihctcn. föreningsfrihcten <I ~ första 
stycket 1-5). den kroppsliga integriteten och förtrolig meddelelse (6 ~), 
rörelsefriheten (8 ~)och riitten till offentlig domstolsförhandling ( 11 ~andra 
stycket). Skyddet mot husrannsakan och liknande intrång är undantaget. Vad 
giiller yttrandefriheten undantas vidare regler om tystnadsplikt för offentliga 
befattningshavare och tjänstepliktiga. I fråga om rörelsefriheten undantas 
"rena'" frihetsstraff. Vidare undantas generellt förlängning på högst två år av 
tidsbegriinsad lags giltighetstid. Det särskilda lagstiftningsförfarandet avses 
över huvud inte vara tillämpligt vid krig eller omedelbar krigsfara. Förfa
randet skall inte omfatta den fackliga konflikträtten ( 17 ~ ). Däremot skall det 
omfatta lag som innebär att utlänning siirbehandlas i fråga om de fri- och 
rättigheter som anges i 20 ~ andra stycket. 

Det siirskilda lagstiftningsförfarandet skall alltså, inom sitt sålunda 
angivna tilliimpningsområde. anviindas bara om så yrkas i riksdagen. Bakom 
ett sådant yrkande skall stå minst tio riksdagsledamöter. Huruvida yrkandet 
skall bifallas avgörs för riksdagens vidkommande av konstitutionsutskottet. 
Utskottet tar dock ej avslå yrkandet utan att lagrådet har yttrat sig i frågan. 
Om riksdagen genast förkastar lagförslaget eller antar det med minst fem 
sjiittedelar av de röstande behövs inte den angivna prövningen från 
konstitutionsutskottets sida. 

I princip omfattar det särskilda förfarandet alla lagbeslut i fråga om 
riittighetsbegriinsande lag. oavsett om besluten går i skärpande eller mild
rnnde riktning eller är neutrala från fri- och rättighetssynpunkt. I praktiken 
aktualiseras förfarandet givetvis främst i skärpningsfallen. 

Genom detta uppskovsförfarande fär man bättre möjligheter till grundligt 
övervägande av föreslagna rättighetsbegränsningar. Bl. a. blir det större 
utrymme för allmiin debatt i frågan. Vidare fungerar förfarandet som ett 
skydd mot tillfälliga, upprörda stämningar inom landet och mot påtryck
ningar utifrån. 

Samtidigt iir det sörjt för att detta riittighetsskydd praktiskt sett inte 
striicker sina verkningar utöver rättighetsområdet. Det finns vidare möjlighet 
mr riksdagens ledamöter att t. ex. i s{1dana fall, då riittighetsbegränsningen är 
mest av teknisk natur eller helt bagatellartad, underlåta att påyrka 
uppskovsförfarandc. Även i andra fall. friimst när saken brådskar, kan 
tolvrnånadersuppskovet undvikas om det finns en bred enighet i riksdagen 
om att den föreslagna rättighetsbegränsningen bör genomföras snarast. 

Det särskilda lagstiftningsförfarandets införande kommer att verka främ
jande för rättssiikerheten också på ett annat sätt. Det blir mera än hittills 
nödviindigt att i lagstiftningsärendena klart ange, i vad mån de föreslagna 
bestämmelserna möjliggör rättighetsbegränsningar eller ej. På sikt kommer 
en sådan precisering att slå igenom också for de nu befintliga lagregler som 
inte iir helt klara i förevarande hänseende. 

Under 4.10 och 4.11 och i specialmotiveringen återkommer rättighets
skyddsutredningen närmare till frågan om vilka lagbestämmelser som blir 
omfattade av det siirskilda lagstiftningsförfarandet. 

Ä. ven utöver vad som sagts i det föregående innebär naturligt vis införandet 
av detta särskilda bcslutsförfarande vissa procedurproblem i riksdagen. En 
del av dessa är emellertid redan lösta. Ett särskilt beslutsförfarande tillämpas 



l4 Et1 särskilt lagst(/ining.~fhr/arande ... SOL! !<178:34 

redan nu t. ex. för riksdagsorclningens huvudbestlimmelser (8 kap. lo~ 

regeringsformen). Ckkså till procedurprohlemen återkommer r:iltighets
skyddsutredningen närmare i det följande. 

Till sist bör bara erinras om all tillkomsten av del särskilda bcslutsforfa
randel givet vis inte påverkar existensen av del redan infrirda materiella 
grundlagsskyddet. För ett beslut om riittighetsbcgriinsandc lag krävs stiledes 
både att - i förekommande fall - det särskilda förfarandet tillämpas och all 
regeringsformens materiella villkor är uppfyllda, t. ex. att - diir så krlivs - ett 
tillåtet inskr:.inkningsändamål föreligger. 

4.10 Vilka bestämmelser i en rättighetsbegränsandc lag 
omfattas'? Olika typfall 

A tl någon gräns räusligt sett ej behöver dras mellan lagändringar i skärpande 
och i mildrnnde riktning framgår av vad som sagts i det föregående. Eu 
problem som diiremol påkallar ingående uppmärksamhet i det följande är 
frågan, vilka bestämmelser i en rättighetshegränsande lag som blir omfattade 
av det nu föreslagna särskilda beslutsförfarandet. Delta spörsmål 
uppkommer i själva verket i fråga om de flesta av de ifrågavarande 
lagarna. 

4.10.1 Den formella lagkrq/iens princip skall ej gälla herrä//ände det 
särskilda lag st (/i ni ngs/i"ir/ära ndet 

Den s. k. formella lagkraftens princip hör inte gälla beträffande det särskilda 
beslutsförfarande som det nu är fråga om. 

Nämnda princip är fastslagen i 8 kap. 17 *regeringsformen. Diir föreskrivs 
all lag inte får ändras eller upphävas annat än genom lag. Vidare sägs all 
grundlag får. ändras eller upphävas bara i grundlagsstiftningsordning och 
riksdagsordningens huvudbestämmelser bara i den ordning som gäller fiir 
dem, alltså i den ordning som anges i 8 kap. 16 ~ regeringsformen. 

Men det förhållandet att en viss lagbestiimmelse beslutats med användning 
av det siirskilda forfarandet för riittighetshegrlinsande lag hör inte automatiskt 
medföra. att framtida iindringar betriilTande denna lagbestämmelse måste 
beslutas med anlitande av det särskilda förfarandet - ens om sådant 
förfarande påyrkas. En annan sak är all det kan förutsättas att man i riksdagen 
är konsekvent vid sin bedömning av om en viss lag iir riittighetsbegränsande 
eller ej. Eller med andra ord: har efter vederbörligt yrkande hiirom det 
siirskilda förfarandet tillämpats vid antagandet av en viss lagbestiimmelse, 
kan man utgå från att det särskilda förfarandet rent faktiskt anviinds ocksä 
niirhestämmelsen sedermera skall ändras, förut sal! all yrkande härom då fiirs 
fram. Men rnan har också att riikna med det fallet alt en lagregel iimlra.s så. att 
den därefter inte längre omfattas av det särskilda lagstiflningsförfarandet. 
Själva denna ändring kommer visserligen i princip all bli omfattad av detta 
förfarande -- låt vara all dess tillämpning i dylikt fall får antas i regel inte bli 
påyrkad, eftersom det iir fråga om en iindring i mildrande riktning. Efter 
ändringen faller bestämmelsen diiremol utanfc..ir del siirskilda förfarandets 
tillämpningsområde. Dock krävs alltid beslut av riksdagen, eftersom lag inte 
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fi'lr iindra~ eller upphiivas annat iin genom lag. 
Valet av alternativ inom det siirskilda förfarandets ram skall givetvis vara 

oberoende av hur dt:tta val gjordes förra gångt:n den il'rågavarande lagbe
stiimmelsen var föremål för beslut med tilliimpning av det siirskilda 
förfarandet. 

4.10.2 '"Bihangsbestämmelser'", "hänvisningsbestämmelser'" och vissa 
andra · "kopplingssituationer' · 

Ofta iir det i en lag bara någon enstaka bestiimmclse som iir riittighetsbe
griinsandc. Det är då vanligen fråga om en "'bihangsbcstämmc/sc" i slutet av 
lagen som t. ex. föreskriver fängelsestraff för övertriide\se av föregående 
bestiimmelser i lagen. Andra exempel är en foreskrift som stadgar tystnads
plikt för dem som tilliimpar lagen eller en bestiimmelse som ger tillsynsmyn
dighet riitt att ta tillträde till vissa lokaler. De niimnda exemplen orsakar 
visserligen inga problem. eftersom de avses bli undantagna från det särskilda 
förfarandets tilliimpningsområde. Men iiven om således de vanligaste fallen 
iir undantagna förekommer det ibland andra "bihangsbestiimmelser". Det 
kan t. ex. giilla en föreskrift som tillåter att förhandling inför domstol hålls 
inom stiingda dörrar. Det särskilda beslutsförfarandet skall då omfatta bara 
denna "bihangsbestämmelse". om inte bcstiimmelsen har ett så direkt 
tekniskt samband med någon annan bestiimmelse i lagen, att också 
sistniimnda föreskrift rimligen måste anses underkastad det särskilda 
förfarandet. 

Ett sådant tekniskt samband föreligger alltid i de fall då en rättighetsbe
griinsande bestiimmelse delats upp så, att de sakliga förutsättningarna anges i 
en paragwf och sjiilva ingrepps formen eller sanktionen anges i en annan. Då 
omfattas båda paragraferna av det siirskilda förfarandet. Skulle någon gång de 
båda stadgandena finnas i olika lagar kan det i princip inte göra någon 
skillnad. 

Det kan dock förekomma att en bestiimmclsc framstår som en ren 
konsekvensbestämmelse i förhållande till en annan. som får anses innehålla 
det egentliga lagstödet får ifrågavarande rättighetsingrepp. Då bör enbart den 
sistnämnda bestämmelsen anses omfatlad av det siirskilda förfarandet. 

Ofta hänvisar en bestämmelse i en lag till föreskrifter i en annan lag. Om det 
bland sistniimnda föreskrifter ingår någon. som är omfattad av det särskilda 
bcslutsförfarandet. så bör detta förfarande omfatta också den förstniimnda, 
alltså · 'hä11ris11i11gshesrämme!.sc11°". 

Ett särskilt spörsmål blir då i vad mån hänvisningsbestämmelsen så att 
säga drar med sig andra bestämmelser i den lag vari den ingår, alltså medför 
att också dessa bestämmelser blir omfattade av det särskilda lagstiftnings
förfarandet. Härom kan sägas detsamma som i fråga om de ovanniimnda 
bihangsbestämmelserna (hiinvisningsbestämmelsen iir ju för övrigt ofta av 
denna bihangskaraktiir). 

En förutsättning för att en hänvisningsbestämmelse på sätt som nu sagts 
skall bli omfattad av det särskilda förfarandet är, att den har konstitutiv 
betydelse och således inte bara ären erinran om vad som skulle gälla även den 
förutan. 
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4. I0.3 Rä11ighershcgrii11s11i11gc11 inrar en mera central 11/ars i lagen 

I andra fall spelar de fri- och r;ittighetsbegriinsande reglerna en mera central 

roll i en lag, som dock innehåller liven andra sjiilvständiga moment. Exempel 
på denna typ av lag iir bama1·drdsfag1·11 r /9M1:97) och fagl'n (J<JfJ7:'NIJ) 

a11gdc11dc omsorger om rissa psrkisk11111·eckli11gss1iirda (omsorgslagen). Dessa 

lagar berör till sin centrala funktion visserligen bara en av de nu il"rägavarande 
rättigheterna, nämligen rörelsefriheten. Men det kan iindå tinnas sklil att 
redan här diskutera dessa lagar for att t1skilclliggöra vissa principer för hur ett 
författningsstoff delas upp mellan det siirskilda nch det vanliga lagstiftnings
förfarandet. 

De niimnda lagarna innehåller regler som åliigger en kommunal 
huvudman <Jtt tillhandahålla vissa slags samh;illelig service. Ur en annan 

synvinkel kan man säga att det här giillcr regler om den enskildes riitt till 

service (gynnandc regler). Vidare innehåller dessa lagar föreskrifter om 
skyldighet i vissa fall för den enskilde att underkasta sig omsorger (betung

ande regler). Det är friimst fråga om vissa fall av s. k. administrativt 

frihetsberövande. Barnavårdslagen medger sådant frihetsberövande inom 
ramen för omhändertagande för samhiillsvård. För omsorgslagens del giiller 
det främst vård oberoende av samtycke i vårdhem eller specialsjukhus. 

Det är givet att de bcstiimmelser i niimnda lagar som är enbart gynnande 

inte skall vara omfattade av det särskilda bcslutsförfarandet. Detsamma 
gäller bestämmelser i övrigt, vilka inte har att göra med tvång mot enskilds 

person, t. ex. bestämmelserna i I 0 kap. barnavårdslagen om kommuns riitt till 

ersättning fö~· vissa vårdkostnader. Men saken iir inte klar med det. 
Den del av dessa lagar som kan siigas avse tvång mot den enskilde 

innehåller i sin tur skilda element. Dels har man de materiellt riittighetsbe
gränsande be:;tämmelserna i lagen. I lärmed avses de regler som utsäger att ett 
visst slags t vångsingripande mot den enskildes person får ske och anger de 
sakliga förutsättningarna härför. Och dels har man lagens regler om 
organisation och förfarande. Diirmed avses reglerna om vilka organ som skall 
besluta i ärenden om tvångsingripande och hur dessa organ skall vara 
sammansatta och dylikt. Vidare avses reglerna om proceduren inför sådant 
organ, t. ex. om muntlig förhandling. Till organisation och förfarande hör 
också reglerna om överklagande. Slutligen kan man i viss mån som en 
särskild grupp urskilja de regler som handlar om verkställandet av ett beslutat 

omhändertagande. De nu gjorda indelningarna korsar dock varandra till en 

del. Verkställandereglerna kan således från de synpunkter scm här iir aktuella 

sägas innehålla både materiella och processuella element. Till de materiella 
hänförs i första hand de grundläggande reglerna om omhiindertagandets 

innebörd och varaktighet. Till de processuella hör reglerna om beslutande 

organ och om hur dessa organ skall handlägga verkstiillighetsiirendena. 
Det är givet att de materiellt rättighetsbegränsande bestämmelserna i 

sådana lagar som barnavårdslagen och omsorgslagen skall omfattas av det 
särskilda bes I utsförfarandet. Häri in kl uderas då bestämmelser i lagen som har 
ett så nära tekniskt samband med de först nämnda reglerna att de ger en del av 

sakinnehållet i dessa. Hit är också att hänföra de grundliiggande reglerna om 
omhändertagandets innebörd och varaktighet. Däremot bör mera detaljbe
tonade lagregler härom anses vara enbart av konsekvenskaraktär och därför 
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inte omfattade av del särskilda lagstiflningsforfarandet. 
Över huvud uppkommer i fråga om verkstiillandcrcglcrna vissa särskilda 

uppdelningsproblem. Det gäller spörsmålen om det s:irskild<t lagstiflnings
förfarandets riil.:kvidd i fråga om regler om villkorligt anstånd med ett 
frihctsberövandes vcrksllillande. tlirvcrkandc av anståndet. permission, 
frigivande på försök, åtcrintagning. övervakning, siirskilda föreskrifter. 
omhändertagandets definitiva upphörande. Problem av hithörande slag 
uppkommer m:kså inom brottsbalkens omr[1de och behandlas nedan under 
4. I0.5 c. 

När det däremot gäller reglerna om organisation och förfarande i föreva
rande lagars "tvångsdel" måste man visserligen medge. att dessa regler inte 
saknar betydelse för riittighetsbegränsningens intensitet. Detta iir särskilt 
tydligt i fråga om rättssiikerhetsgaranlier av olika slag som byggts in i 
organisationen resp. rörfarandet. Av flera skiil bör likviil dessa regler anses i 
princip inte omfattade av det särskilda lagstiftningsrörfarandet. Detta gäller 
också de processuella delarna av verkstiillandebestämmclserna. 

En annan sak är att förfarandereglerna ibland innehåller enstaka före
skrifter som i sig är riittighetsbegränsande. Ett exempel iir en bestämmelse 
som tillåter att någon tvångsvis hiimtas till en förhandling. Ett annat exempel 
är en bestämmelse som föreskriver skyldighet att underkasta sig läkarunder
sökning (en skyldighet som kan vara sanktionerad på olika sätt: genom 
möjlighet till polishandriickning eller bara till vite eller straff). Det sistnämnda 
exemplet avser närmast ett ingrepp i den enskildes kroppsliga integritet. 
Förfaranderegler som i sig är riittighetsbegriinsande skall vara omfattade av 
det särskilda lagstiftningsförfarandet. 

Föreskrifterna i barnavårdslagen om att polisen under särskilda förutsätt
ningar rar provisoriskt ta den unge om hand blir omfattade av det siirskilda 
beslutsförfarandet. Vidare synes följande vara att siiga om en bestiimmelse 
om befogenhet för det beslutande organets !barnavårdsnämndens. besluts
niimndens) ordförande att i brådskande fall besluta om tvångsingripande, 
eventuellt att överprövas av organet inom viss kortare tid. Om en sådan 
bestämmelse innehåller särskilda föreskrifter om de materiella rekvisiten 
som underlättar tvångsingripandet skulle den omfatt<l~ av det särskilda 
lagstiftningsförfarandet. Ett exempel på detta skulle det vara. om bestiim
melsen innehiir att det i förevarande interimistiska situation för tvångsin
gripandc riicker med sannolika skiil - i stiillet för full bevisning - för att de 
sakliga forutsiittningarna för tvångsingripandet är uppfyllda. Men om den 
ifrågavarande bestämmelsen inte har en sådan innebörd utan bara reglerar 
vem som i dessa brådskande fall iir behörig att fatta beslut. synes övervägande 
skäl tala for att betrakta bestiimmelsen såsom enbart en organisatorisk 
anordning, vilken inte omfattas av det siirskilda förfarandet. 

Föreskrifterna i 2 kap. 9 ~regeringsformen är ägnade att minska eventuella 
betänkligheter mot att sådana bestämmelser som de ovannämnda organisa
tions- och förfarandereglerna i princip inte skall omfattas av det särskilda 
lagstiftningsfdrfarandet. Nämnda grund lagsregel föreskriver att frihetsberö
vande skall vara underkastat prövning av domstol eller i vissa fall domstols
liknande nämnd. Härigenom garanteras en processuell minimistandard för 
dessa fall. Det må erinras om att rättighctsskyddsutredningen föreslår ett 
tillägg i denna grundlagsparagraf för att säkerstiilla att garantin alltid skall 
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föreligga. Tillägget innebär att, om ingen annan myndighet är behörig. 
prövningen u1.förs av allmän domstol. 

4.10.4 i.agar som i 11ri11cip handlar bara 0111 fi"i- och 
rii 11ighe1s/wg rii 11s11i11g 

I vissa lagar intar själva rlittighetsbegrlinsningen en ännu mer central plats lin 
i barnavårdslagen och om sorgslagen. Ett exempel utgör lagen(! 9M:_'<13J 0111 

hc1n/a11dc m· s/111e11 11.wkiarrisk l'ånl i l'issa/äl/. Denna lag handlar enbart om 
tvångsfall, elkr närmare bestämt om psykiatrisk vård oberoende av den 
värdades samtycke. Man kan säga att den lagen från fri- och rättighetssyn
punkt motsvarar barnavårdslagens eller omsorgslagens "tvangsdel". -
Sistnlimnda blida lagars "rättighetsdel" kan då sägas motsvaras av sjukv<'trds
lagen ( 1962:242). - I princip kan om en sådan lag som den niimnda om sluten 
psykiatrisk vård siigas detsamma som om t. ex. omsorgslagens "tvångsdel". 
Som huvudregel blir endast de materiellt riittighetsbegränsande bestämmel
serna omfatt<1de av det särskilda beslutsförfarandet. Organisations- och 
förfarandereglerna blir det i princip inte, trots att de i nämnda lag om sluten 
psykiatrisk vård i siirskilt hög grad består av särskilda riittssiikerhetsgaran
tier. 

Ett annat exempel på sådan lag som nu avses är i fråga om mötes- och 
demonstrationsfriheten lagen (1956:6 /8) om allmänna samman/.:"111.\/er. I 
fråga om yttrandefriheten kan man kanske såsom ett ytterligare exempel 
peka på krcdi11111pil's11i11gslage11(1973:1J73J. Till bl. a. dessa lagar återkommer 
rättighetsskyddsutredningen i specialmotiveringen. 

4.10.5 Särskilr 0111 hro11sbalken 

Brottsbalken iir förhållandevis komplicerad från de synpunkter som nu iir 
aktuella. 

A. Y1tram/('./i·ihetsbm/len m. m. 

För det först<; innehåller brottsbalken en del straffbestämmelser som är 
rättighetsbcgriinsande. Nu åsyftas inte sådana straflbestiimmclser som iir 
rättighetsbegriinsande enbart därför att de har fängelse i straff skalan. Sådana 
bestämmelser skall ju undantas från det särskilda lagstiftningsförfarandcts 
tillämpningsområde. I stället syftas på straffbestämmelser vilkas rekvisit är 
rättighetsbegriinsande. Med andra ord gäller det bestämmelser som straffbc
lägger fri- och riittighetsutövning. Det är främst de s. k. yttrandefrihets
brotten som man här har att göra med. Vilka dessa är anges närmare i 
specialmotiveringen. I övrigt innehåller brottsbalken bara enstaka straffbe
stämmelser av denna karaktär. Ett exempel i fråga om mötesfriheten iir 22 
kap. 7 ~ om olovlig sammankomst. (Denna straffbestämmelse gäller bara 
under krig och andra sådana extraordinära förhållanden som avses i 22 kap. 
brottsbalken). Ett annat exempel är 18 kap. 4 § om olovlig kårverksamhet. 
Denna straffbestämmelse begränsar föreningsfriheten. Beslut om lag som 
straffbelägger handling, som innebär utövning av någon av de nu ifrågava
rande fri- och rättigheterna, blir omfattade av det särskilda lagstiftningsför
farandet. 



SOL/ 1978:.14 FI r siirskilr /agst(/i11i11g.~/ijr/ära11de . . . 89 

B. Vad stra//bestä111111elserna 11111 yttra11dlfrihe1sbrot1e11 
"drar med sig" 

Ell problem blir vad dessa straftbest:immdser då "drar med sig" av 
brottsbalken i övrigt. H:ir bör gr:insen dras i princip pä det s:itt som framgår av 
det följande. 

Bestämmelser som siirskilt straftbeljgger försök. llirbcrcdelse eller st:imp
ling till t. ex. ett yttrandefrihetsbrott blir omfattade av det siirskilda besluts
förfarandet. Detsamma g:iller for det fall att ett s:irskilt rnedverkansansrnr 
införs eller har införts för ett sådant brott tse t. ex. 19 kap. 15 ~brottsbalken). 
!Xiremot bör brottsbalkens allmiinna regler om försök, förberedelse eller 
stämpling till brott eller om medverkan till brott t23 kap. brottsbalken) inte 
anses omfattade av det s:irskilda beslutsförfarandet. Skulle man emellertid i 
23 kap. brottsbalken ta in en siirskild regel om något av de nu avsedda brotten 
skulle denna regel omfattas av det siirskilda lagstiftningsförfarandet. 

I konsekvens härmed blir t. ex. brottsbalkens allmänna regler om svensk 
strafllags geograliska tifömplighet (2 kap. brottsbalken) inte omfatta1.lc av det 
särskilda förfarandet på elen grunden att de g:iller också yttrandefrihetsbrot
ten. Men Liven hiir bör tiföggas att en särskild föreskrift i 2 kap. brottsbalken 
om något av de nu ifr;\gavarande brotten skulle omfattas av det särskilda 
förfarandet. 

Atalsrcglerna i brottsbalken utgör ett problem för sig. Det giillcr hiir de 
föreskrifter som anger i va cl m<'m brott rnr åtalas av allmiin åklagare resp. I igger 
under enskilt åtal. I princip avses ju förfaranderegler inte omfottas av den 
siirskilda beslutsordningen för rlittighetsbegränsande lag. Å andra sidan kan 
det finnas ett siirskilt samband mellan gärningsbeskrivningen i en straffbe
stämmelse och reglerna om hur brottet får åtalas. En vidsträckt gärningsbe
skrivning kan motviigas av snäva åtalsbestämmelser. närmast då särskilda 
förutsättningar för att åklagare skall m väcka åtal för brottet. Ett exempel är att 
man kräver regeringens tillstånd hiirlor. Enligt riittighetsskycldsutredningens 
mening bör de regler i hrottsbalken. som särskilt anger hur yttrandefrihets
brntt och liknande brott får åtalas. anses omfattade av det siirskilda 
lagstift ni ngsfö rfara nde t. 

F ö. återfinns de mera utpräglade förforandereglerna inte i brottsbalken 
utan i rättegångsbalkens avsnitt om brottmålsprocessen. Och såsom framgår 
av det följande avses r~ittegångsbalken i princip inte omfattas av det särskilda 
förfarandet. Endast i den män riittegångsbalkens regler är i sig riittighetsbe
gränsande giillcr motsatsen. Detta iir i konsekvens med vad som sagts i det 
föregående om organisations- och förfaranderegler. 

C. Be1rätlä11de brn11sbalke11 i övrigt 

Härefter kvarstår såsom en större fråga. vilka delar av brottsbalken i övrigt 
som blir omfattade av det siirskilda lagstiftningsförfarandet -och då därfi.ir att 
de begränsar rörelsefriheten. Spörsmålet inkluderar den lagstiftning om 
verkstlillandet av fängelsestraff som anknyter till brottsbalken. Fiingelsestraff 
utgör ju en inskränkning i rörelsefriheten. Alla de straflbesHimmelser i 
brottsbalken. som har fängelse i straffskalan men vilkas straflbarhetsförut
sättningar inte i sig är riittighetsbegränsancle, undantas visserligen från det 
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siirskilda förfarandet. Men det återstii.r alltså alt ange i vad mån de allmiinna 
besUmmelserna i brottsbalken om l'ångelse och andra frihetsberövande 
påföljder (i balkens tredje avdelning) och bestiimmelscrna i den anknytande 
kriminalvårdslagstiftningen bör anses omfattade av det särskilda förfarandet. 
Det iir ckssa best~immelser som avgör vad frihetsstraffet reellt innebär för den 
straffade. 

I överenssiämmelse med vad som under 4.10.J anförts om vcrksliillande
reglcr kan i princip siigas, att det siirskilda lagstiftningsförfarandct bör anses 
omfatta de grundläggande reglerna om fängelsestraffets innebörd och 
varaktighet. Däremot bör det inte anses omfatta de närmare föreskrifter 
dlirorn, som framstår såsom följdbestämmelser vilka anger faktiska konse
kvenser av mera praktisk natur av frihetsberövande!. 

Det vill till en början synas som om man här i princip kan följa fördelningen 
av författningsstoffct mellan brottsbalken å ena sidan och lagen ( 1974:202) om 
beräkning av strafftid m. m. samt lagen ( 1974:203) om kriminalvård i anstalt å 
andra sidan. Det är alltså i princip bara brottsbalksbestämmelserna som, 
såvitt nu är i fråga, blir aktuella för det särskilda förfarandet. En annan sak är 
att det kan finnas enstaka föreskrifter i den nlirnnda krirninalvårdslagstift
ningen som måste anses vara sjiilvständigt rättighetsbegriinsande, dvs. 
medge riittighetsintrång utöver vad som får anses följa av själva frihetsbe
rövandet. Sådana enstaka bestiimmelser blir omfattade av det särskilda 
beslutsförfaro.ndet. Rättighetsskyddsutredningen återkommer närmare till 
det nu sagda i specialmotiveringen. 

Vad därefter närmare angår de ifrågavarande reglerna i brottsbalken 
uppkommer 11ågra problem som också olika lagar om administrativa 
frihetsberövandcn ger upphov till. Om man vill beskriva problemen gemen
samt för straffrättslig och för administrativ lagstiftning om frihetsberövande 
så kan man siiga, att man först har reglerna om påbörjande! av det beslutade 
frihetsberövande!. Det kan linnas föreskrifter om villkorligt anstånd med 
påbörjande!. i en eller annan konstruktion. Sådant anstånd kan bli förverkat. 
Under verkställighetens eller behandlingens gång kan kortare eller längre 
permissioner eller annan rätt att vistas utanför anstalten förekomma. Så 
småningom kan villkorlig frigivning, försöksutskrivning eller dylikt aktuali
seras. Återintagning kan ske om den på försök anordnade frivården inte 
fungerar. Slutligen aktualiseras frihetsberövandets mer definitiva upphö
rande. Olika regler härom hänger samman med i vad mån tiden för 
frihetsberövande! är på förhand bestämd. 

När det gäller att avgöra vad av ett sådant regel komplex, som nu beskrivits, 
som bör anses omfattat av det siirskilda lagstiftningsförfarandet har r~ittig
hetsskyddsutredningen gjort följande bedömning. Materiella regler om 
villkorligt anstånd och om förverkande därav, om frigivning på försök resp. 
återintagning samt om frihetsberövandets slutliga upphörande bör anses 
omfattade av det siirskilda förfarandet. Däremot bör t. ex. regler om 
permission pa bestämd - kortare eller liingre - tid anses hänförliga till de 
närmare verkstiillighetsmoclaliteter som inte omfattas av det särskilda 
förfarandet. 

Som nyss sagts bör det särskilda förfarandet anses omfatta också regler om 
frigivning. Särskilt från den omhändertagnes synpunkt är en annan stånd
punkt svår att intaga. Också reglerna om förverkande av villkorlig frigivning 



SOL! 1978:.14 Elf siirski/1 /ags1i/i11i11g~/ihfara11de . . . 91 

hör anses omfattade av nämnda förfarande. Det bör dock anmiirkas att man 
ansetts vid cilliimpningen av 2 kap. 9 ~ regeringsformen höra intaga en 
ståndpunkt som kan synas avvikande. Detta grundlagsstadgandc föreskriver 
riill till domslolsprövning (motsvarande) av frihetsberövande. Diirvid skulle 
en ålerintagning i anstalt efter frivård på försök inte grunda riitt till 
domstolsprövning cnligt 2 kap. 9 ~ regeringsformen. Återintagningen 
het rak tas nämligen intc som ett nytt frihetsberövande utan bara som ett led i 
verkstiillamlct av det ursprungliga frihetsberövandet (se propositionerna 
1974: 155 s. 14 och 1975176:209 s. 150 n.). Att man tilliimparniimnda 2 kap. 9 ~ 
så. strider dock inte mot ovan intagna ståndpunkt i fråga om det siirskilda 
heslutsforfarandets riickvidd. 

Eu annat problem 5om också är gemensamt för den ifrågavarande 
straffrättsliga resp. administrativa lagstiftningen är. hur man från rörelsefri
hetssynpunkt bör se på sådana företeelser som övervakning av den som I. ex. 
frigivits villkorligt, siirskilda fdreskrifter som han har att rälla sig efter samt 
beslut om varning till den som inte sköter sig. Både i fråga om övervakning 
och särskilda föreskrifter torde genomgående gälla, att dessa institut inte kan 
dirckt genomdrivas med tvång. Den sanktion som finns är att vederbörande 
kan (återJintagas i anstalt om han inte sköter sig. 

Tydligt iir att 1·ami11g i sig inte iir rättighetsbegränsande. A andra sidan 
synes det ganska klart att det finns särskilda .fiireskrifier som bör anses som 
rörelsefrihetsinskränkande i regeringsformens mening, oaktat vad nyss sades 
om sanktionsmöjligheterna. Exempel på sådana föreskrifter Lir de som avser 
vistelseort, bostad, arbets<mstiillning och sluten sjukvård. Bestämmelser som 
medger. att sådana föreskrifter åläggs, omfattas alltså av det särskilda 
lagstinn i ngsförfarandel. 

Mera diskutabelt är överrnk11i11gsinstitutet. Rättighetsskyddsutredningen 
anser att enbart övervakning inte bör anses ingripa i den övervakades 
rörelsefrihet i regeringsformens mening. Detta ställningstagande avser 
brottsbalkens nuvarande övervakningsinstitut (och motsvarande regler i 
barnavårdslagen och övriga lagar om administrativt frihetsberövande). Skulle 
emellertid föreskrifterna om övervakning skärpas, kan de komma alt bli 
rörelsefrihetsbegränsande och därmed omfattade av det särskilda lagstift
ningsförfarandet. Detta vore t. ex. fallet om i övervakningen byggs in 
skyldighet att regelbundet anmäla sig hos polisen på viss ort. 

4.10.6 Process/ag 

Det redan sagda visar riktlinjerna för behandlingen av rättegångsbalken och 
annan förfarandelag. I princip anses regler om organisation och förfarande 
inte som r~ittighetsbegränsande. Processlag är alltså i sig inte av denna 
karaktär. Vissa inslag i sådan lagstiftning är emellertid rättighetsbegrän
sande. 

Till en början må göras några anmärkningar om förhållandet mellan regler 
om tvångsmedel i brottmål och fdreskrifter om straff för yttrandefrihetsbrott 
och liknande brott. Härom blir motsvarande resonemang tillämpligt som 
mns under 4.10.5 B. Om en föreskrift som ger stöd för tvångsmedel avser 
speciellt ett yttrandefrihetsbrott kommer alltså föreskriften på denna grund 
att omfattas av del särskilda förfarandet. Motsatsen är. såvitt nu är ifråga. 
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fallet om tdngsmedelsregdn giiller alla brott eller elen visserligen giiller bara 

vissa men urvalsgrunderna iir sii att siiga fri- och riittighetsneutrala. Vad nu 

sagts giiller också ett sådant tvångsmedel som husrannsakan. 

Fn annan sak iir att regler som ger stöd för tviingsmedel 111111 f!Nsri11 blir 

omfattade av det siirskilJa fiirfarandct p[1 annan grund. niimligen ll:irför att de 

bcgriinsar rörelsefriheten !anhällande. hiiktning. resefrirbud. hiimtning) eller 

den kroppsliga integriteten !kroppsvisitation. kroppsbesiktning). 

Till det siirskilcla lagstiftnings!Orfarandets område hör också regler om 

tekfonavlyssning samt beslag av brev och dylikt under postbeforclran 

(skyddet för förtrolig meddelelse). Regler som avser enbart husrannsakan 

eller liknande intrång skall diiremot vara undantagna fr~m det siirskilc.la 
förfarandet. 

Vidare inn·~håller processlagstiftningen enstaka andra bestiimmelser som 
iir rättighetsbegriinsande lH.:h därför omfattas av det siirskilda lagstiftnings

förfarandet. Det giiller reglerna om förhandling inom stiingda dörrar samt 

vissa bestämmelser om tystnadsplikt som går utöver ramen l~ir Jet undantag 

härom som riittighetsskyddsutredningen friresli'ir. Det giiller också reglerna 

om förbud mot otillbörliga yttranden. 

Följande ni.irmare anmiirkningar må göras i detta sammanhang. Skyldighet 

att inlinna sig personligen till rättegångsförhandling föreskrivs på åtskilliga 

ställen i rättegångsbalken. Sädan skyldighet bör inte uppfattas som begräns

ning av rörelsefriheten i regeringsformens mening. Detsamma giiller elit också 

regler om att någon skall kallas att komma tillstädes vid vite eller annat s[1dant 

äventyr. t. ex. att talan förfaller. Först niir hämtningsmöjlighet öppnas blir det 

siirskilda lagstiftningsförfarandet tilliimpligt och dä på regeln hiirom. 

1 5 kap. 9 ~ första stycket riittegångsbalken föreskrivs. att rättens ordfö
rande får ut visa den som stör förhandlingen eller eljest upptriider otillhörligt. I 

elen mån en s:ldan bestiimmelse måste anses i sig ge det allmiinnas företrädare 
befogenhet att bruka våld mot person. så omfattas bestiimmelsen av det 
siirskilcla lagstiftningsforfaranclet (i detta fall såsom ingripande i regerings
formens skydd för den kroppsliga integriteten). 

,\ven niir det giiller ett sädant processuellt institut som hiiktning avses man 

i fråga om c1,~t särskilda lagstiftningsförfarandets tilliimplighet skola skilja 
mellan de "materiella .. och "processuella" delarna av reglerna. Till de 

materiella delarna hör i första hand de sakliga förutsättningarna för häktning. 

Reglerna hiirom omfattas av det särskilda förfarandet. Till de processuella 

delarna hör reglerna om vem som beslutar och om förfarandet i mål om 

hiiktning. I princip avses reglerna hlirom inte falla under den särskilda 

beslutsorclningen för rättighetsbegränsande lag. I rättegängsbalken finns 

emellertid pi\ flera stiillen regler om tidsfrister som skall garantera att 

handläggningen går snabbt i fråga om den som berövats friheten. I vissa fall iir 

dessa regler av den absoluta natur att fristens överskridande medför 

vederbörandes omedelbara frigivande. I så fall måste bestiimmelserna i fråga 

anses i så hög grad bestämma frihetsberövandets materiella innebörd, att de 

bör anses omfattade av det slirskilda förfarandet. 

I specialmotiveringen återkommer rättighetsskyddsutredningen närmare 

till vilka bestämmelser i rättegångsbalken som mot bakgrund av vac.l nu 

anförts kommer att omfattas av det siirskilcla lagstiftningsförfarandet. 
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4.10. 7 Exekurir lag 

Exekuti\' lag hlir i princip inte heller omfattad a\· det siirskilda lagstif'tnings
frirfarandet. Som regel handlar det ju här om exekution enhart mot sak, inte 
mot person. !\·len i den män reglerna ger stöd fi.ir att det allmännas 
verkstiillandc organ utövar vr1ld mot person blir hcstiimmclserna om rattade 
;1v det siirskilda flirfarandet. För verkstiillighct av dom i mål om \'i'lrdnad 
m. m. kan harn överflyttas. i sista hand tv[mgsvis. De regler. som utgiir stödet 
fiir ett sädant t:vsiskt tv~111g från det allmiinnas sida, kommer att omfattas av 
det s;irsk i Ida hes! utsfiirfarandet. 

För särskilda fall finns för övrigt speciella regler. t. ex. om reseförhud för 
konkursgiildeniir samt om hiikte som påtryckningsmedel för att tvinga fram 
edgång. Dessa regler blir omfattade a\' det särskilda förfarandet. 

I detta sammanhang har inte åsyftats reglerna om verkstiillighet av straff 
eller av administrativt frihetsherövande. Härom har talats i det föregå
ende. 

Emellertid bör siirskilda bestiimmelser om polishandräckning också 
beröras på ett mera generellt och principiellt plan. Sådana regler finns i många 
olika sammanhang. I den mån de ger stöd fört vång mot person bör de. si'lsom 
ingripande i den kroppsliga integriteten, anses omfattade av det siirskilda 
lagstiftningsförfarandet. Men när de uppenbart utgör bara ett osjälvständigt 
bihang till andra bestiimmelser om tvång mot person bör enhart de 
sistnämnda anses omfattade av det särskilda förfarandet. 

4. 10.8 l'issa hesrämmclser är odc/hara 

I vissa fall kan någon uppdelning inte göras på en del som omfattas av det 
särskilda lagstiftningsförfarandet och återstoden som faller under det vanliga 
lagstiftningsförfarandet Så är fallet t. ex. då det allmiinnas verkställande 
organ genom en och samma regel får dels befogenhet att ingripa i någon av 
den enskildes fri- och rättigheter och dels andra hefogenhetcr. Ett exempel 
härpå utgör 24 kap. 2 * brottsbalken om polismans allmänna befogenhet 
under vissa förutsiittningar att "bruka det våld som med hänsyn till 
omständigheterna kan anses försvarligt''. Eftersom därav kan följa hefo
genhet till rättighetsingrepp blir stadgandet omfattat av Llet särskilda 
heslutsfiirfarandet. Det blir också t. ex. 18 kap. I~ brottsbalken om uppror. 
oaktat detta brott kan hegås också på annat siitt än genom yttranden. 

4.10.9 Err prakriskr fiirhehåll 

Gränserna mellan de olika regelkategorier varom talats i det föregående är 
naturligtvis inte alltid helt klara. Genom en tämligen ingaende redovisning i 
specialmotiveringen söker riittighetsskyddsutredningen minska olägenhe
terna härav. 

I detta sammanhang hör till vad som sagts i det föregående under 4.1 O fogas 
följande praktiska förbehåll. Det kommer naturligt vis att inträffa att en 
lagiindring berör håde stadgande som omfattas av Liet särskilda förfarandet 
och annat stadgande, varvid alla ändringarna hänger samman med varandra. 
Om då yrkande om det siirskilda förfarandet förs fram i riksdagen får det i 
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praktiken den effekten. att 1Kkså de andra stadgandena kommer att omfallas 
av det siirskilda förfarandet. Det blir ju ingen mening med att besluta om dem 
för sig. eftersom beslutet cU\ måste förses med det villkoret att ock si\ de övriga 
hestiimmclserna sedermera antas. Med de gränsdragningsprincipcr som 
skisserats i det föregående kommer emellertid många ändringar i rättighcts
bcgriinsandc lagar att kunna ske med tillämpning av vanligt lagstiftningsför
farande. 

4. I I Närmare om undantagen från det särskilda lagstiftnings
förfarandets tillämpningsområde 

4.11.1 Vissa rrsmadsrlikter 

Tystnadsplikt är en inskriinkning i yttrandefriheten. Men som framgår av det 
föregående är det meningen att lag om tystnadsplikt i fråga om sådant. som 
någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. skall 
undantas från det särskilda beslutsforfarandet med avseende på uppgifter. 
som får hålla~; hemliga med stöd av tryckfrihetsförordningen. Skälen till att 
dessa tystnadsplikter ansetts hiira hållas utanför det siirskilda lagstiftnings
förfarandet h2r angetts i det föregående. Den ledande synpunkten är att man 
bör undvika. att det nya förfarandeskyddet for fri- och rättigheterna i 
praktiken griper in på andra lagstiftningsområden. 

En lång rad tystnadspliktsbestämmelscr för det allmännas administrerande 
eller tillämpande personal (och avgångna personal) faller på detta sätt utanför 
det särskilda förfarandet. Det finns dock en del tystnadspliktsregler som 
kommer att omfattas av detta förfarande. Så är fallet när tystnadsplikten avser 
andra än offentliga befattningshavare och tjänsteplik\iga eller åtmins\one 
avser också andra än dessa två kategorier. Vidare blir en regel om 
tystnadsplikt omfattad av det särskilda förfarandet också om den visserligen 
avser hara ofkntliga befattningshavare eller tjänstepliktiga men sträcker sig 
utöver ramen för vad som får hållas hemligt enligt tryckfrihetsförordningen. 
Naturligt nog är dessa sistnämnda fall fåtaliga. Som exempel kan pekas på 
tystnadsplikt för domare angående yttranden vid enskild överliiggning och 
innehållet i ännu ej meddelat beslut. 

Någon uppräkning av de olika tystnadspliktsfallen kan inte göras hLir. I 
stiillet må hänvisas till den inventering som gjordes av tystnadspliktskom
mitten och som redovisades i bil. I i dess betänkande(SOC 1975: 102). 1-hir kan 
i stället bara ges vissa exempel i belysande syfte. 

Ett typiskt exempel på en sådan tystnadspliktsbestiimmelse som enligt 
rättighetsskyddsutredningens förslag skulle falla utanför det särskilda 
lagstiftningsförfarandets ram är 64 ~ andra stycket lagen ( 1954:579) om 
nykterhetsvård. Där föreskrivs att den som är eller varit verksam inom 
samhällets nykterhetsvård inte får obehörigen yppa vad han därvid fått veta 
rörande enskilds personliga förhållanden. Denna tystnadsplikt avser enbart 
sådant som någon fått veta i allmän tjänst och gäller således bara offentliga 
befattningshavare. Det kan anmärkas att begreppet "'allmän tjänst'" här och i 
8 kap. 7 ~ första stycket 7 regeringsformen innefattar både arbetstagar- och 
uppdragstagarförhållanden. Vidare avser tystnadsplikten enligt nämnda 
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stadgande i nykterhetsvårdslagen enbart sådant som får hållas hemligt med 
stöd av tryckfrihetsförordningen. 

Begränsningen av undantaget från det s~irskilda förfarandet till vad som får 
hållas hemligt med stiid av tryckfrihetsförordningen syftar p[1 2 kap. 2 ~ 
nämnda förordning. Där anges de ändamål för vilka allmän handling (enligt 
niirmare bestämmelser i Jag) får hållas hemlig. Dessa ändamål är I) rikets 
säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanl'olklig organisation, 
2) rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik. 3) myndig
hets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, 4) intresset att 
förebygga eller beivra brott, 5) det allmännas ekonomiska intressen, 6) 
skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och 7) intresset 
att bevara djur- eller v1ixtan. 

Det har redan sagts att det i framtiden torde komma att finnas en 
gemensam lag för dels tystnadsplikt för offentliga befattningshavare och dels 
handlingssekretess. (Med sistnämnda begrepp åsyftas att allmän handling 
hålls hemlig.) En sådan Jag skall inte vara omfattad av det nu föreslagna 
särskilda lagstiftningsförfarandet. i den mån tystnadsplikten håller sig inom 
tryckfrihetsförordningens ram. 

För att återgå till exemplifieringen må anmärkas att kreditupplysnings
lagen innehåller både en tystnadspliktsbestämmelse som blir omfattad av det 
särskilda förfarandet och en som inte blir det. Den förstnämnda återfinns i 
14 § och lyder: "Den som är eller varit verksam i kreditupplysningsverk
samhet får ej obehörigen yppa vad han till följd därav fått veta om enskilds 
personliga förhållanden eller om yrkes- eller affårshemlighet". Denna 
bestämmelse gäller i huvudsak för befattningshavare utanför den allmänna 
sektorn. Den bestämmelse åter som skulle falla utanför det särskilda 
lagstiftningsförfarandet finns i 18 * kreditupplysningslagen. Bestämmelsen 
lyder: "Den som hos datainspektionen tagit befauning med tillstånds- eller 
tillsynsärende enligt denna lag får icke obehörigen yppa vad han därvid fått 
veta om enskilds personliga förhållanden eller om yrkes- eller affårshemlig
het". Denna tystnadspliktsbestämmelse avser uppenbarligen bara offentliga 
befattningshavare, och den faller tydligt inom ramen för de ändamål som 
tagits upp i 2 kap. 2 § tryckfrihetsfrirordningen. 

Ett annat exempel på en tystnadspliktsbestämmclse som skulle omfattas 
av det särskilda lagstiftningsförfanmdet iir 7 kap. 13 § arbetsmiljölagen 
(1977: 1160), vilken träder i kraft den I juli 1978. I lär är det i paragrafens första 
stycke fråga om en bestämmelse som - odelbart - omfattar både offentliga 
befattningshavare och andra. Stadgandet lyder: "Den som har tagit befatt
ning med tillsyn enligt denna lag eller utsetts till skyddsombud eller ledamot i 
skyddskommitte får ej obehörigen yppa eller utnyttja vad han under 
uppdraget eller i tjänsten har erfarit om yrkeshemlighet, arbetsförfarande, 
affärsförhållande, enskilds personliga förhållande eller förhållande av bety
delse för landets försvar''. Vidare blir tydligtvis också paragrafens andra 
stycke omfattat av det särskilda förfarandet. Där föreskrivs: "Vad nu sagts 
skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om ledamot i styrelsen för lokal 
facklig organisation med avseende på vad denne har erfarit av skyddsombud 
eller ledamot i skyddskommitte som har utsetts av organisationen". 

I den långa raden av existerande tystnadspliktsbestämmclser finns det 
säkerligen också sådana beträffande vilka tvekan kan råda om räckvidden, 
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I. ex. om de omfattar också andra kategorier ~in offentliga hefattningshavare. 
Om det föreslagna siirskilda lagstiftningsförfarandet infors skulle man få 
anledning att precisera sädana hestiimmclsers riickvicld. 

För belysnings skull må vidare pekas pii följande speciella bestiimmclse. 
Enligt 340 a ~ /agi'll (/()48:433) om /iirsii/.:.ri11g.1riirl'is<' får personuppgift i 
dataregister om förmånstagarförordnande inte liimnas ut till förmånstagaren 
före försiikringsfallet. Denna speciella tystnadspliktsbestämmelse omfallas 
a\· det särskilda förforandet. 

I lär har nu visserligen angetts nera exempel pa tystnadspliktsregler som 
skulle falla inom ramen för det särskilda lagstiftningsforfarandet. Delta bör 
dock inte skymma blicken för alt det stora nenalet av befintliga tystnads
pliktsbestiimmelser siikerligen iir sådana att de kommer att omfallas av det 
vanliga lagstiftningsfiirfarandet. 

En annan typ av tystnadspliktsreglcr utgör 21 och 22 ~~ lagen (1976:580) 
om medbesliimmande i arbetslivet. Enligt 21 ~ har part som är skyldig att 
lämna information räl! till förhandling med motparten om tystnadsplikt 
riirande den informationen. Nås ej enighet kan parten inom viss tid viicka 
talan vid arbetsdomstolen om tystnadsplikt. Arbetsdomstolen skall förordna 
om tystnadsplikt, i den mån det kan antas att det annars skulle föreligga risk 
för väsentlig skada för part eller annan. Innan arbetsdomstolen tagit ställning 
gäller som regel den tystnadsplikt som parten kräver. !lär är att beakta all 
skyddet för yttrandefriheten enligt 2 kap. regeringsformen gäller enbart 
gentemot del allmänna. ej gentemot enskild. T. ex. berörs en klausul om 
tystnadsplikt i ett anställningskontrakt inte av 2 kap. regeringsformen. På 
samma säll torde det förhålla sig med 21 och 22 ** medhesWmmandelagen 
(j:imför vad lagrådet yttrade i propositionen 1975176: 105 bilaga I s. 508). 
Dessa tystnadspliktsbestämmelser får alltså anses g~illa bara förhållandet 
enskilda emellan och faller således utanför ramen för 2 kap. regeringsformen. 
De skulle redan d~irrör inte omfattas av det särskilda lagstiftningsförfarandet. 
- Parentetiskt må anmärkas att 53 ~ medbestämmandelagen om tystnads
plikt för förlikningsman däremot faller inom ramen för grundlagsskyddet 
enligt 2 kap. ;-egeringsformen. Samtidigt synes emellertid 53 * vara sådan att 
den omfauas av undantaget från det särskilda beslutsförfarandet. - Det må 
anmärkas att 21 och n *~ medbestiimmandelagen enligt 2 kap. 4 ~ lagen 
(]976:600) om offentlig anställning inte gäller i anstiillningsförhållande som 
omfattas av sistnLimnda lag. 

4.11.2 H11sra1111saka11 och liknande intrång 

Enligt rättighetsskyddsutredningens förslag skall det särskilda lagstiftnings
förfarandet inte vara tillämpligt på lag som avser endasr skyddet mot 
husrannsakan eller liknande intrång. Härigenom förs hela den ifrågavarande 
fri- och rättigheten som sådan utanför det särskilda förfarandet. Skälen för 
denna avvägning har angetts i det föregående(4.5.3). Där har emellertid också 
framhållits att nu förevarande undantag inte inbegriper det fall. att husrann
sakan används som ett medel att ingripa i t. ex. yttrandefriheten eller 
mötesfriheten. En lag som medger något sådant kan inte sägas avse "'endast"' 
skyddet mot husrannsakan. 

Det senast diskuterade fallet är emellertid teoretiskt. Någon lag av åsyftat 
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slug finns inte nu. Vad siirskilt giiller mötesfriheten må erinras om att inte 
bara allmiinna utan också enskilda möten omfattas av regeringsformens 
skydd för denna fri- och riittighet. I propositionen l 975/76:20CJ (s. 143} 
framhölls att detta förhållande inte påverkur det allmännas möjligheter att 
göra husrannsakan och dylikt. "Sådana ingrepp får ses uteslutande som 
ingrepp i de enskilda individernas hemfrid, kroppsliga integritet etc." Detta 
uttalande är just ett uttr~'ck för att de lagregler om husrannsakan och liknande 
intrång som nu linns inte inriktar sig just på miitcssituationen och alltså inte 
ger stöd för ingrepp i mötesfriheten. Men skulle man till äventyrs aktualisera 
regler om husrannsakan som riktar sig mot enskild mötesverksamhet skulle 
sådana regler omfattas av det siirskilda lagstiliningsförfarandet. 

Till vad nu sagts kan fogas en erinran om vad som anförts under 4.10.6 om 
förhållandet mellan de straffprocessuella tvängsmedlen och - främst -
yttrandcfrihctsbrotten. 13land niimnda l vångsmectel ingår husrannsakan. Om 
en föreskrift som ger stöd för husrannsakan avser speciellt något av de nu 
avsedda brotten blir föreskriften omfattad av det särskilda lagstiftningsför
farandct. Då avser föreskriften inte enbart husrannsakan i den mening som 
avses med fi.irevarande undantag. Motsatsen gäller om föreskriften avser alla 
brott eller om den visserligen avser bara vissa brott men urvalsgrundcrna är 
"fri- och rättighetsneutrala". 

Det nyss citerade uttalandet i propositionen I 975176:209 aktualiserar 
frågan om griinsen mellan husrannsakan etc. och ingrepp i den kroppsliga 
integriteten. Denna gräns kan vara något oklar. I anslutning till vad som 
anfördes i fri- och rättighetsutreclningens bil. 11 (SOU 1975:75 s. 362} torde till 
"kroppsvisitation" och diirmed till ingrepp i sistnämnda fri- och rättighet böra 
hänföras undersökning av någons kläder eller av det som någon bär med sig, 
t. ex. väska. Övrigt intrång i "slutet förvaringsutrymme" är att hänföra till 
husrannsakan och dylikt. 

Skyddet mot husrannsakan etc. omfattas således inte i och för sig av det 
särskilda förfarandet. Så är däremot fallet beträffande skyddet för den 
kroppsliga integriteten. Denna skillnad ger inte upphov till något problem, så 
Wnge en befogenhet att rä tillträde till en lokal inte kan genomdrivas fysiskt 
utan är sanktionerad bara med vite eller till äventyrs straff. Men i åtskilliga fall 
kan befogenheten - och måste den uppenbarligen kunna - genomdrivas 
genom fysiskt tvång. Detta kan tänkas få formen av våld inte bara mot sak 
(t. ex. ett dörrlås) utan också mot person (t. ex. någon som försöker hindra 
tillträdet). Ett sådant fysiskt genomdrivande sker genom polishandräckning. 
Regler om handräckning har berörts i det föregående (4.10.7). Här må vidare 
erinras om det stöd för polisens väldsbcfogcnhet som finns i 24 kap. 2 * 
brottsbalken. Detta stadgande omfattas, som tidigare påpekats, av det 
särskilda beslutsförfarandet. 

4.11.3 "R('//a "fi"ihetsstraf/' 

Det nu ifrågavarande undantaget från det särskilda lagstiftningsförfarandets 
tillämpningsområde åsyftar i första hand bestämmelser varigenom gärningar 
straflbeläggs och i straffskalan tas in fängelse. Vidare förutsätts att själva 
straffrekvisiten inte i sig är rättighetsbegränsande. 

Disciplinstraff ingår enligt brottsbalken i straffskalan för vissa brott, främst 

13 R1ksdagrn /9711'!79. I sa111/ .. \'r 195 
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av krigsmiin. Ett slags disciplinstraff är fritidsstraff. Detta iir av rörelscfri

hetsbcgriinsanclc karaktiir. Fritidsstraffet avses falla inom ramen för föreva

rande undantag frän det siirskilda lagstiftningsförfarandet. Enbart Llet 
förhållandet att straffskalorna i vissa straffbestiimmelser i 21 och 22 kap. 

brottsbalken innefattar Llisciplinstraff medför alltså inte. att dessa straffbe
stämmelser omfattas av det särskilda förfarandet. 

Begreppet "frihetsstraff' i förevarande grundlagssammanhang skall över 

huvud inte fattas sniivt. F. n. förekommer visserligen såsom straff av här 
aktuell natur - alltså där sjiilva straffet iir riittighetshegränsande - bara 
fängelse och disciplinstraff (fri tidsstraff) i straffskalorna. Men skulle man i 

framtiden sätta in en ny variant i straffskalorna. som inte kan siigas vara 
frihetsberövanLle men väl i mindre mån rörelsefrihetsbegränsande, så blir 
självklart nu förevarande undantag tillämpligt på en sädan straffbestäm
melse. Att uttryckligen markera detta i grundlagstexten kan inte anses 
erforderligt. Ingen invändning synes kunna riktas mot att begreppet frihets

straff i nu förevarande sammanhang ges en sådan. något mera vidsträckt 
innebörd än nämnda begrepp i allmänhet har. 

4.11.4 Förlä11g11ing ai· lags giltighetstid. En särskild 
1111 de rs t ä 11 ni ngssi t ua tion 

Enligt riittighetsskyddsutredningens förslag omfattar det siirskilda lagstift

ningsförfarandet inte lag som avser endast förlängning med högst två år av 

lags giltighetstid. 
Såsom exempel på ridsbegränsad lag må anföras lagen ( 1952:98) med 

siirskilda bestiimmelser om tvångsmedel i vissa brottmål. Flertalet bestiim
melser i den lagen (bl. a. I ~)omfattas i och för sig av det siirskilda förfarandet. 
Nyligen (SFS 1977: 1026> har i fråga om denna lag föreskrivits dels att den skall 
iiga fortsatt giltighet till utgången av år 1978 och dels att I~ i lagen från och 
med 1.1.1978 skall ha viss angiven. ändrad lydelse. Den andra men inte den 
första dels-satsen skulle vara omfattad av det särskilda lagstiftningsförfaran

det. 
I detta sammanhang bör uppmiirksammas en särskild undersrä/lningssirua

rion som en del beredskapslagJr kan ge upphov till. Det ärdiirmed inte sagt att 

just dessa beredskapslagar f. n. iir riittighetsbegränsande. Men sjiilva den 

lagtekniska situationen bör uppmärksammas iindå. eftersom riksdagen i vissa 

fall rar delegera befogenhet att besluta rättighetsbegriinsandc normer. 

Genom sådan lag som nu åsyftas bemyndigas regeringen att i vissa 

situationer genom förordning sätta vissa regler i lagen i tillämpning. Det kan 

då föreskriv:is att regeringens beslut härom inom viss tid skall understiillas 

riksdagens prövning. Det kan vidare vara föreskrivet att regeringens beslut 
skall förfalla, om inte riksdagen inom t. ex. två månader från underställ

ningen godkiinner det. Ett exempel på denna konstruktion innehåller 
förslaget till ny ransoneringslag (prop. 1977/78:75). 

Om man antar att fråga vore om en riiltighetsbegriinsandc förordning kan 

man till en början slå fast. att sistnämnda tvåmånadersfrist för riksdagen att 
godkänna regeringens beslut är tekniskt oförenlig· meLI att det siirskilda 

lagstiftningsförfarandet skulle vara tillämpligt på riksdagens godkännande
beslut. Även materiellt sett synes det obefogat att underställningsförfarandet 
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i riksdagen skulle kunna underkastas det nu föreslagna uppskovet. 
Riksdagens beslut i underst~illningsfrägan behöver dllck ej fattas i Jagform. 

I l~irav bör anses följa att ett sådant understiillningsförforande som nu avsetts 
alltid faller utanför ramen för del siirskilda lags1iflningsfiirforande1. 

4.11.S f,:rig och omcdclhar krigs/ära 

Den avviigning som ligger bakllm undantaget för krig och omedelbar 
krigsfara har redovisats i det fiiregåem.Je. 

Med omedelbar krigsfara menar riittighetsskyddsutredningen i första hand 
en situation, df1 riket är utsatt för ett konkret angreppshot vars sättande i 
verket synes överhiingande. Det kan vara fräga om atl del 11101 riket har 
riktats etl ultimatum som måste bedömas på niimnda siitt. 

Vad begreppet krig beträffar må hänvisas till bilagan 4 i grundlagbered
ningens slutbetiinkande, SOU 1972:15 s. 349. 

4.12 Riksdagsförfarandet i lagstiftningsärenden om 
rättighetsbegränsningar 

Del föreslagna uppskovsforfarandet är så konstruerat att ett lagförslag skall 
vila endast om det yrkas av lägst tio ledamöter 14.6.1 ). Sker icke detla. 
behandlas lagförslaget enligt allmiinna regler. Vinner förslaget då med enkel 
majoritet (eller vinner det. vid lika röster, genom lottning). är det alltså 
antaget. och del kan inte göras gällande att den antagna lagen skulle vara 
tillkommen i grundlagsstridig ordning av elen anledningen att förslaget inte 
har vila!. 

Vät:kes i behörig ordning yrkande all förslaget skall vila, linns i fråga om 
den omedelbara behandlingen tre möjligheter. Förslaget kan förkastas. något 
som kan göras genom beslut med enkel majoritet enligt allmänna regler 
(alltså. vid lika röster. genom lottning), förslaget kan antagas. vilket 
förutsätter fem sjättedels majoritet. 01.:h förslaget kan vila, vilket skall ske om 
det varken förkastas eller antages. 

Det sagda förutsätter all förslaget verkligen angår hegriinsning av någon av 
de ifrågavarande fri- och rättigheterna. Huruvida så är fallet. skall för 
riksdagens vidkommande priivas av konstitutionsutskottet (se 4.6.1 ). 

Man kan då stiilla frågan. om lagförslaget skall hiinvisas till konstitutions
utskottet för sådan prövning. så snart yrkande om uppskov har väckts. eller 
om riksdagen först skall pröva. huruvida förslaget skall förkastas eller det 
finns fem sjät1edels majoritet för omedelbart antagande. 

Förfarandet hos konstitutionsutskottet, vilket eventuellt skall omfatta 
remiss till lagrådet, kan bli relativt tidsödande. Skulle det vara majoritet mot 
förslaget eller fem sjiitledels majoritet för det, är remissen till konstitutions
utskotlet inte nödvändig. Med tanke härpå och då i de återstående fallen 
tidsförlusten med en första prövning i kammaren iir liimligen obetydlig, 
föreslår rättighetsskyddsutredningen att utskottsbetänkandet i ärendet efter 
yrkande om uppskov upptages till omedelbar prövning i kammaren. 

Gången av ärendet blir följande. Utskottsbelänkandet bordlägges på 
vanligt sätt. Utskottet behöver i detta skede inte ha haft anledning att befatta 
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sig med frägan. huruvida forslaget angår begränsning av ifrågavarande slag. 
Niir betiinkandet har bordlagts en gång, tages det upp på kammarens 
föredragningslista. Ledan~öterna för hiirmed officiell underrii1telse om 
utskottets förslag. Det bör föreskrivas att yrkande att förslaget skall vila skall 
framstiillas skriftligen. Detta kan göras genom att yrkandet liimnas in till 
kammarkansliet eller överlämnas till talmannen vid kammarsammantriide. 
Yrkandet bör om möjligt bringas till övriga ledamöters kännedom. och detta 
kan liimpligen ske genom att det antecknas p{1 föredragningslistan vid det 
kammarsamrnantriide. då förslaget skall prövas. Något hinder att viicka 
yrkandet så sent som vid det sammantriide då ärendet foretages till avgörande 
bör emellertid inte finnas. Detta har betydelse bl. a. i de fall då utskottet har 
begiirt att iirendet skall avgöras etier endast en bordliiggning. 

Hur utskottsförslaget skall behandlas i kammaren. niir yrkande om 
uppskov har väckts. beror på vilka yrkanden som framställes under 
handliiggningen där. 

Väckes inte något ytterligare yrkande. behövs bara en omröstning: att 
ärendet i detla skede måste företagas till omröstning och inte kan avgöras 
genom acklamation följer av 5 kap. 3 ~andra stycket riksdagsordningen. Om 
förslaget vid denna omröstning rnr stöd av liigst fem sjättedelar av de 
röstande. är det omedelbart antaget. Får det icke sådant stöd. skall det 
hänvisas till konstitutionsutskottet för prövning av fragan huruvida det avser 
rättighetsbegränsn i ng. 

Väckes diirutöver yrkande att förslaget skall förkastas. bör lämpligen 
frågan härom prövas först. Det vore visserligen teoretiskt möjligt att pröva 
frågorna om omedelbart antagande. om remiss till konstitutionsutskottet och 
om förkastande i en enda omröstning: i så fall linge gälla att förslaget skulle 
vara förkastat om majoriteten enligt allmiinna regler vore emot det. En sädan 
omröstning med tre temata vore emellertid tiimligen komplicerad och det 
kunde finnas en viss risk för missförstånd. 

Om behandlingen i kammaren resulterar i att förslaget skall prövas av 
konstitutionsutskottet i det hänseende varom nu iir fråga. skall talmannen 
överlämna ärendet dit. Den tid som åtgår för prövningen i konstitutionsut
skottet påverkar inte uppskovstiden: denna riiknas enligt den föreslagna 
bestiimmelsen i regeringsformen från det att det beredande utskottets första 
betänkande anmäldes i kammaren (att tiden löper friin det att det första 
betänkandet anmiildes får praktisk betydelse bl. a. vid återremiss enligt 4 kap. 
9 ~eller 5 kap. 6 eller 7 ~ riksdagsordningen). Inte desto mindre iir det givet vis 
önskvärt att behandlingen i regel göres skyndsamt. 

Enligt vad som har sagts tidigare (4.6.1) skall konstitutionsutskottet utan 
remiss till lagrådet kunna förklara att lagförslaget angår begriinsning av 
ifrågavarande slag. För en förklaring av motsatt innebörd skall diircmot 
krävas att lagrådet först yttrar sig i saken: en bestämmelse härom föreslås bli 
införd i 4 kap. 10 ~ riksdagsordningen. Det kan tänkas att lagrådet under 
iirendets tidigare behandling har yttrat sig i denna fråga. och då behövs ingen 
ytterligare remiss. Förslaget iir så uppbyggt att konstitutionsutskottet. 
teoretiskt sett. i strid mot lagrådets yttrande kan förklara att förslaget inte 
angår rättighetshegränsning (se 4.6. I). 

Förklarar konstitutionsutskottet att förslaget inte angår riittighetsbegriins
ning av ifrågavarande slag. skall förslaget behandlas i kammaren enligt de 
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rqder som giiller för lagförslag i all miinhel. 
,\ven i motsatt fall biir förslaget omedelbart behandlas pii nyt.t i kammaren 

med miijlighet till avgörande. Aven i detta Wge skall förslaget kunna 
friri-astas. Det skall också vara miijligt att ff1 förslaget omedelbart antaget; 
majoriteten kan !linka~ ha vuxit s[1 att den nu uppgår till fem sj~ittedelar. Blir 
:in::ndet emellertid inte avgjort vid detta tillfalle. skall det vila. Det synes 
himpligt att förslaget i detta fall återförvisas till det utskott som har berett 
iircndet. Detta utskott skall. sedan uppskovstiden har g[1tt till iinda. på nytt 
anmiila iirendet i kammaren. Detta bör göras genom ett nytt betiinkande. 
Utskottet kan hiir redovisa synpunkter. som kan ha framkommit i den 
offentliga debatten i frågan. och annan nytillkommen utredning som 
utskottet anser vara av betydelse. Utskottet kan ocksä. exempelvis med 
anledning av förslag som har viickts under mellantiden. foreslå sådana 
iindringar i det vilande forslaget St)m ligger inom iirendets ram. En 
bcst;imme\se om denna fortsatta bcn:dning bör införas i 4 kap. 8 ~ riksdags
ordningen. 

Enligt vad som nyss niimndes prövas frågan. huruvida r~ittighetsbegräns
ning föreligger. för riksdagens vidkommande av konstitutionsutskottet. 
Detta innebiir bl. a. att talmannen inte iir behörig att jiimlikt 2 kap. 9 ~ 
riksdagsordningen viigra proposition. om han skulle ha annan mening iin 
konstitutionsutskottet. Denna bestiimmclse bör kompletteras med en före
skrift hiirom. 

Om lagförslaget iir av sådan art att det enligt g:illande fördelningsrcgler 
beredes av konstitutionsutskottet. kan detta utskott som ett led i beredningen 
prö\'a :ivcn frågan. huruvida förslaget angår riittighetsbegränsning av ifråga
varande slag. Beredes förslaget av något av de andra utskotten. kan det vara 
~indamålscnligt att detta utskott under beredningen inhämtar konstitutions
utskottets yttrande i frågan. Har konstitutionsutskottet sålunda redan yttrat 
sig i fr{1gan. behövs givetvis ingen ny remiss dit. Någon uttrycklig föreskrift 
diirom synes inte behövlig. Ett i vederbörlig ordning framstiillt yrkande att 
förslaget skall vila tar. om konstitutionsutskottet redan har förklarat att 
förslaget angår riittighetsbegriinsning, självfallet elen konsekvensen att 
förslaget kan antagas omedelbart endast med fem sjättedels majoritet. Har å 
andra sidan konstitutionsutskottet vid sin prövning kommit fram till att 
förslaget inte angår begränsning av ifrågavarande slag. något som förutsiitter 
att lagradet har yttrat sig i frågan. skall uppskovsyrkandet inte föranleda 
nägon ätgiird. utan talmannen skall omedelbart föredraga forslaget för 
avgörande enligt allmiinna regler. 

Det kan intriiffa att det i fråga om mer än ett förslag till utformning av en 
viss reglering väcks uppskovsyrkande enligt 2 kap. 12 ~ tredje stycket 
regeringsformen. Man bör då stiilla frågan. om endast ett av förslagen skall 
kunna bli vilande eller om alla de förslag. som inte blir uttryckligen 
lcirkastade. skall vila och alltså komma under prövning efter viloperiodens 
slut. 1\ven om ett av förslagen blir antaget enligt S/6-regeln. kan man tänka 
sig att de av de återstående förslagen. som inte blir förkastade, blir vilande och 
alltså slutprövas efter uppskovstidens slut. 

Som belysning kan niirnnas några exempel: 

I Ett tlirslag går ut på alt kränkande av friimmande stals rikssymbol på nytt skall 
kriminaliseras. ell annat vill begriinsa s1rartbarhetcn till kriinkande av annat nordiskt 
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lands ribsymbul: 
2 Ett for~lag g[ir ut p:1 alt innehav av \idcohandspdarc skall bdiiggas mcd 

tills\~1m\skra\·. i ett annat luresl~1s alt J..: som inn<.:har s~1Jan apparat ncir lagen triid<.:r i 
1--raft skall var<1 hcfriade från tillstt1ndskrav.:t; 

J Ett forslar g<ir ut 1x) all uppm,1ning till hyr.:sstr..:jk skall 1--riminaliserns säsum 
uprvigling. ett annat gi1r ut pä att st1dan uppmaning skall v<ira strarthar hara niir 1.kn 
rik1ar sig till h:.·resgiist.:r i allmiinnyttiga hnstadsfrirctag: 

4 [Il forslag går ut pf1 all det skall hli tillåt<:! lur polisen att rutinmiissigt g.:nomfora 
kroppsvisitation p<\ alla besökare av offentliga danstillstiillningar. ett annat forslag 
innehiir den modifikationen i de Ila att kroppsvisitation skall kunna företagas endast om 
någon av de niirvarandc har stört ordningen. 

Praktiskt sett iir det sannolikt inte siirdcles viktigt, om man väljer den ena 

eller den andra lösningen. A ena sidan kan man hävda att det är tillfreds

stWlande. om den som har \'äckt ett förslag och inte fått så starkt stöd for det 
som ett annal förslag har fått, :indå skall ha kvar möjligheten att få förslaget 
prövat igen efter uppskovstiden. Det kan exempelvis förhålla sig så att det 

utslagna förslaget i verkligheten har stöd av majoriteten (men inte av 5/6 
majoritet) men att majoriteten har hjälpt fram ett annat. kanske mindre långt 

gående. förslag för att det aktuella problemet fodå skall få någon omedelbar 
lösning. Å andra sidan finns det goda möjligheter att komma tillbaka med ett 
utslaget förslag. särskilt om en majoritet står bakom del. Det torde finnas en 
viss möjlighet att återkomma med ett sådant förslag så sent som under 
kammardebanen efter uppskovstiden (se hiirom SOU 1972: 15 s. 263). Så länge 
förslagen håller sig inom det ursprungliga iirendets ram fordras inte något nytt 

uppskovsförfarande. 

Proceduren i riksdagen skulle kunna hli tämligen komplicerad om man 
valde metoden att låta alla förslag. som blir föremål för uppskovsyrkandc och 
som inte uttryckligen förkastas. vila i avbidan på slutprövning efter 
viloperioden (under förutsättning att konstitutionsutskottet finner att de 
angår riittighetshegr;insningar). R(ittighetsskyddsutredningen föreslår för sin 
del att endast ett förslag skall stå kvar till slutprövningen. Gallringen bland 
förslagen bör göras redan niir förslagen första gången kommer upp till 
sak behandling i kammaren efter det att uppskovsyrkande har vlickts. Blir det 
segrande förslaget inte antaget genast (och inte heller förkastat), skall endast 
det förslaget hiinvisas till konstitutionsutskottet. Efter prövningen diir skall 

vidare endast detta förslag behandlas i kammaren och. om det inte heller dä 
blir avgjort. å1erförvisas till det beredande utskottet för att vila där. Den diirpå 

följande kammarbehandlingen skall bygga på ett nytt betänkande av detta 

utskott; hiir kan behandlas inte bara det vilande förslaget utan också andra 
sedermera fr . .1mkomna förslag (propositioner. motioner. utskottsinitiativ) 

som ligger inom det vilande (irendets ram. 
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5 Lagprövningen 

Vid u\arhctamh:I av grundlagsregh:r till skydd för de grundhlggande fri- och 

rii11ighc1crna måste bland annat det problemet lösas, hur man skall kontrol
lera all grundtagsrcgh::rna efterlevs i den vanliga lagstiftningen. Olika s1·11l'111 

jiir clrnna ko111roll kan tiinkas. I olika Wnder finns också exempel på skilda 

lösningar. 
En modell iir att ha enbart politisk kontroll. Del politiska trycket på 

lagstiftaren all l'iilja grundlagen förutsiills varn tillriickligt. 

I många liinder har man emellertid hiiruliiver en riittslig !efterJko111roll. En 

form hiirfi.ir iir den s. k. abstrakta normkontrollen. Den innebiir all en viss 

myndighet kan, utan anknytning till något konkret tilliimpningsfalL pröva 

huruvida en lag iir grundlagsenlig eller ej. Vid nekande svar ogiltigförklaras 

tagen. Det iir regelmiissigt något särskilt organ. någon form av författnings

clomstol, som inriillas för denna uppgift. 
En annan form för riillslig kontroll är elen, som utövas bara på grundval av 

konkreta tilliimpningsfall, den s. k. konkreta normkontrollen. Della system 

innebiir alt man i ett iirende, diir 1illiimpningen av en lag aktualiseras. prövar 

om denna iir grundlagsenlig. Vid nekande svar är sanktionen som regel att 

den handliiggande myndigheten låter bli att tilHimpa lagen i det iirendet. Det 
kan också tiinkas att sanktionen iir att den grundlagsstridiga lagen förklaras 
ogiltig. Det kan vara fallet friims\ när den slutliga kontrollbefogenheten inte 
tillkommer alla lagtilliimpande myndigheter utan bara domstolarna eller viss 

domstol. 

Konkret och abstrakt normkontrotl kan kombineras. Ett exempel utgör 
grundlagsskydds- och f()rfallningsdomstolssystemet i förbundsrepubliken 

Tyskland. Normkontrollen kan vidare utövas mer eller mindre återhållsamt. 
Förenta s1<11erna ger exempel på en konkret normkontroll som utövats 

relativt aktivt av domstolarna och fått en förhållandevis politisk karaktär. 

Danmark och Sverige ger exempel på det motsatta. En befogenhet till konkret 

normknntroll anses föreligga men anses böra tillämpas mycket återhåll
samt. 

I Sre'n).:1' har av rättsliga kontrollmöjligheter bara den konkreta norm kon

trollen haft någon praktisk aktualitet. 

Spörsmålet huruvida lagprövningsrätt - som den svenska termen traditio

nellt lyder - fanns eller ej var inte uttryckligen besvarat i /81J9 års 
rcgcrings/iilm. Delade meningar uppstod också. Under 1800-talet synes den 
uppfattningen ha överväg\ att någon lagprövningsrält inte existerade. Men 

under innevarande sekels första decennier förefaller opinionen åtminstone 
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bland juristerna ha börjat sviinga. Vidare inleddes en riittspraxis enligt vilken 
domstolarna ansåg sig behöriga att pröva en liirfattnings förenlighet med 
föreskrifter av högre konstitutionell valör. Linge avsilg dessa riittsfall bara 
andra författningar ~in sam fal Id lag. ,\nnu i början av I %0-talct var ocksil 
lagprövningsriittens existens omstridd, åtminstone n~ir det gmklc samfälld 
lag. 

I sitt slutbetiinkande med förslag till bl. a. en ny rcgcringsrorm hii\'clade 
emellertid ,liir/ä1111i11gs111n•d11111ge11 (S()LJ I %3: 17) att det enligt giillande riitt 
fanns lagprövningsriitt och alt denna nmfottade iiven samfälld lag. Befogen
heten ansågs emellertid böra utövas med stor försiktighet. författningsut
redningcn anförde att den i sitt förslag förutsatte att detla riitlsUge skulle 
bestå. Under re111is.1hcha11d/i11gl'll (se SOlJ 1965:2) instiimde hiigsta clomsto
lens ledamöter i förfatlningsutredningcns uppfatlning om innebörden av 
giillande rätt i nu förevarande avseende. Och vid ungefär samma tid avgjordes 
ett riittsfall i högsta domstolen diir domsmotiveringen utvisar, att domsto
larna ansetts behöriga att pröva samfälld lags förenlighet med grundlag (NJA 
1964s.471). 

I sitt betänkande med förslag till ny regeringsform (SOU 1972:15) utgick 
gru11d/agher('(/11i11ge11 från att riittstilmmpande myndigheter var behörijla att 
pröva, om en författning hade tillkommit i föreskriven ordning och om den 
till sitt innehåll stod i iivcrcnsstiimmelsc med grundlag dler annan över
ordnad norm. Beredningen föreslog inte någon iindring i detta riittsliige. I 
proposirio11e11 1973:90 förutsatte också departcmentschcfen, dåvarande justi
tieministern Geijer, att den lagprövningsriitt som utvecklats i rUttspraxis 
skulle bestå iiven efter antagandet av den nya regeringsformen. Denna 
befogenhet torde, anförde han, få anses tillkomma samtliga organ som 
tilliimpar riittsregler under utövande av riittskipning eller offentlig fön.·,llt
ning. Lagprövningsriitten kunde, kort uttryckt, siigas inncbiira att en 
myndighet har rätt - och skyldighet - att i sin riittstilliimpande verksamhet 
sätta åt sidan en föreskrift som strider mot en bestiimmelse i en författning av 
högre konstitutionell valör. Vanlig lag får vika om den står i uppenbar strid 
med en grundlagsbestiimmclsc. Det var emellertid enligt departemcnts
chcfen tydlig! att lagprövningsriittcn liksom dittills skulle få ringa eller ingen 
praktisk betydelse. Att grova form fel eller andra uppenbara åsidosiittanden av 
grundlagsregler skulle förekomma vid normgivningen framstår som i hög 
grad osannolikt, framhöll han (propositionens. 200-20 I). Vad sålunda anförts 
om lagprövningsriitten föranledde ingen erinran fr{m riksdagens sida niir den 
nya regeringsformen antogs ( K U 1973:26, rskr 265. K LJ 1974:8, rskr 19). 

Vid arbetet med att förstärka regeringsformens skydd för de grundliiggande 
fri- och rättigheterna fann /973 drs/i"i- och rä11ighe1s111red11i11g (SOL: 1975:75) 
ingen anledning att utgå från annat än att rättsläget i fråga om lagprövnings
rätten i allt väsentligt var det som departcmentschefen angett i propositionen 
1973:90. Emellertid innefattade 1974 års regeringsform få - och 1809 års 
regeringsform ännu färre - upphängningspunktcr för en utövning i praktiken 
av denna lagprövningsriitt. Denna situation skulle kunna förändras om 
rättighetsskyddet i regeringsformen förstärktes. Fri- och riittighetsutred
ningen måste därför siirskilt pröva. med vilket kontrollsystem de rättighcts
regler i regeringsformen som utredningen ville föreslå skulle förenas. 
Utredningen fann att det materiella grundlagsskyddet inte skulle bli tillriick-
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ligt starkt. om det inte forhanc.ls med något slag av riittsligt verkande garantier 

som var oberoende av de politiska organen. \'id valet av riittsligt kontrollin

strument form utredningen att den lagprövningsriitt som gestaltats i v[irt land 

var Jet liimpliga. Utn.:dningen föreslog att denna skulle hehallas i princip 

oföriindrad. Emellertid innebar förslaget till materiell riittighetsreglering att 

området för lagprövning utvidgades hetydligt i jiimforelse med vad som 

dittills giillt. Med hiinsyn till lagprövningens roll i skyddssystemet och för att 

nägon tvekan om institutets innebörd inte skulle föreligga föreslog fri- och 

dttighetsutredningen att uttryckliga hestiimmelser i iimnet skulle införas i 

regeringsformen. Utredningen föreslog en 20 ~ i 8 kap. regeringsformen som 

skulle lyda så: 

Finnt:r domstol eller annan myndighet all vid tillkomsten av en li.ircskrifl har 
IC.irckommit gro\ t Id i Jet l(irfarande som skulk iakttagas, fr\r 111yndighctcn ej tilliimpa 
fiireskriften. Ej heller mr myndighet tilliimpa föreskrift som i n[1)!nt annat hiinscendc 
står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad frirfa11ning. I fråga om 
fi)rcskrift i lag eller fororclning skall detta dock giiffa endast om motstridigheten iir 
uppenbar. 

Av fri- och r;ittighetsutredningens specialmotivering framgick att med "grovt 

fel" i tillkomstförfarandet avsågs dels att det skulle vara en betydelsefull 

formföreskrift som försummats och dels att denna försummelse skulle vara 

uppenbar. 
Vid r<'111isstwhwrdli11gc1r av fri- och rättighetsutredningens bet:inkande 

tilldrog sig lagprövningsfrågan en stor uppmiirksamhet (se propositionen 

1975/76:209 s. 200-213). Med enstaka undantag ansåg de remissinstanser 

som tog upp detta problem att den existerande lagprövningsriitten åtmin
stone i sak borde linnas kvar iiven vid en sådan utbyggnad av 2 kap. 

regeringsformen som fri- och rättighetsutredningen föreslog. Ett mindre 

antal remissinstanser ansåg det dock lämpligast att inte uttryckligen kodiliera 

lagprövningsriitten i regeringsformen utan alltjiimt ha den såsom en oskri

ven, statsriittslig riittsgrundsats. Ett skiil härtill var att sistnämnda ordning 
skulle medge en smidigare tillämpning. Med andra ord skulle man då lättare 

kunna ta vederbörlig hiinsyn till alla olika förhållanden i det särskilda fallet. 
vilka kunde böra tillmiitas relevans. Detta ansågs bli svårare att göra om man 

hade att tillämpa en uttrycklig grundlagsregeL som med nödviindighet skulle 
få bli förhållandevis stel. 

Siirskilt må anmiirkas att fri- och rättighetsutredningens uppfattning om 

lagprövningsriittens existens och innebörd i allt väsentligt vitsordades av 

landets båda högsta domstolar. En annan sak iir att det samtidigt framhölls att 

lagprövningsriittens räckvidd inte i alla hänseenden var fullt klar. Vidare 

pekade högsta domstolen på en teknisk inadvenens i utredningens förslag till 
grundlagstext. Texten hade fått den lydelsen att även en författning som 

beslutats av förvaltningsmyndighet eller kommun kunde åsidosiittas på 

grund av fel i beslutsförfarandet bara om felet varit grovt. Enligt gällande rätt 

ansågs sådant åsidoslittande kunna ske även vid förfarandefcl som icke 

kunde betecknas som grovt. yttrade högsta domstolen. Domstolen lämnade 

vidare öppet. huruvida den föreslagna regleringen i alla lägen skulle medge en 
så differentierad tillämpning som var möjlig att uppnå utan uttryckliga 
bestiimmelser i ämnet. 

Lagµrör11i11ge11 I 05 
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1-r:m rcmis~hehamllingcn av rri- ud1 riittighetsutrcdningcns hcUnkande 
1rni ytterligare anm:irkas, all man hl. a. fr~m domslolshi1ll krartigt insUmde i 
utredningens uppl;1ttning, att lagpriivningsriillcn inte lick utli>rmas sä, alt 
politisk makt llyttades iiver pä icke pLllitiska organ eller all lagprövningen 
ble\' ett reguljiirt inslag i rii11s1ilHimpningen. 

I 11m110.1i1iu11,·11 1975/76:209 foreslogs ett IOrstiirkl skydd i regeringsrLlrmen 
lfa ue grundliiggande fri- och r:ittigheterna. Förslaget ii\'crensstiimde i det 
v:i~entliga med vad fri- och riittighelsutredningen h<ide förorda\. Dnck hade 
n[1go1 uttryL"kligt stadgande om lagprövningsriiltcn inte tagits med. Någon 
iindring i sak avsi1gs emellertid inte. l.agpriivningsriillen skulle alhjiiml 
linnas men all1s[1 fortfarande enbart sasum en oskriven konstitutionell 
riillsgru ndsals. 

DepartemcnlsL·hcfen. justitieministern Geijer. uppehöll sig emellertid 
ingaende \'id rrågan om kontrollen a\' de materiella riillighetsreglernas 
efterlevnad (se propositionens. 90 f. L Till en början frirkastade han ett system 
med förfauningsdumstol. Ett skiil var all ett sådant system iir svårt att förena 
med kravet. all en riillighetsreglcring inte fiir innehiira all politisk makt förs 
över till icke politiska organ. Den enda form av judiciell kontroll som kunde 
överviigas var enligt departememschefens mening etl system som utnyttjade 
rcuan befintliga organ. Han avsåg diirvid n{1go1 slag av lagprövningsriitt inom 
ramen rör myndigheternas vanliga riillslilliimpningsverksamhel. 

En viss form av lagprövningsriill var i sjiilva verket ofrånkomlig, anförde 
departementschelcn. Myndigheterna måste ha riilt att åsidosiilta en föreskrift 
på den grund att denna över huvuu laget inte hiirrör fran något offentligt 
organ eller al~ \.\ess tillkomst tir förbunden med ett mycket grovt form fel. Den 
situationen kan vidare tänkas, alt två regler på olika konstitutionell nivå 
strider mot varandra men båd<.1 viindcr sig direkt till ek: riittstilliimpande 
organen. De~sa kommer d[1 inte ifrån att viilja vilken regel som skall 
tillämpas. Det iir knappast liinkbart att åliigga mynuighcterna att då ge 
företräde åt den liigre regeln. 

Lagprövningen kan däremot inte, fortsatte clepartementschefen, siigas vara 
ofrånkomlig i de fall då uet bara är den liigre - prövade - föreskriften som 
viinder sig direkt till riiltstillämparen. I Hir avses al11s[1 fall uiir den högre norm 
med vilken jtimförelsen görs iir riktad enbart till normgivaren. Denna högre 
norm kan avse normgivarens beslutsförfarande eller behörighet eller det 
tillätna innehållet i dennes beslut. Föreligger lagprövningsriitt i dessa 
situationer kan del siigas innebära all myndighetern<.1 kontrollerar att 
normgivaren rätt har tilliimpal de regler som giiller för denne. 

Lagprövningsriitt skulle enligt c\epartementschefen inte strida mot folksu
veränitetens princip sådan denna kommer till uttryck i I kap. I ~ första 
stycket regeringsformen. Av samma paragrafs tredje stycke framgår 
niimligen att riksdagen lika väl som alla andra offentliga organ är bunden av 
gällande rätt. Ocksii denna grundsats är sjiilvklar för en riittsstal. 

Att oskrivna r:itlsregler om lagprövningsr[itt föreligger i svensk rätt är helt 
klart. fastslog departememschefen. Om dessa reglers innebörd anförde han i 
huvudsak följande. Lagprövningsrätten avser såväl formerna för en förfall
nings tillkomst som dess materiella överensstiimmelse med högre författning 
och frågan om cien har beslutats av ett kompetent organ. En föreskrift som 
beslutats av riksdagen eller regeringen tar emellertid siittas ät sidan bara om 
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<.:Il formfcl vid dess tillkomst iir grovt eller fi.>reskriflen i n[1got annat 
hfoseende 111111c11han strider mot högre författning. Föreskrifter som har 
beslutats av en förvaltningsmyndighet eller en kommun kan diiremot siittas 
åt sidan l>Cksä vid mindre ullaladc konl1ikter med högre föreskrifter. -
Lagprövningsriitten utövas i princip ex otfo:io. Detta innebiir emellertid inte. 
påpekade departemcnts.:hcfcn, att prövning av eventuell motstridighet 
mellan förfottningar på olika nivåer ingår som ett mera normalt led i 
myndigheternas riittstilliimpning. Lagprövning kan hli aktuell endast om en 
påstädd normkonflikt uttryckligen äberopas som grund för ett yrkande eller 
om en myndighet i ett visst fall har siirskild anledning att förmoda att en 
normkonflikt föreligger. 

Departementschefi7n uttryckte stor först<ielsc för de argument av mera 
politisk art som brukar åberopas mot lagprövningsriitten. I Ian fann det också 
sjiilvklart all en judiciell överprövning av riksdagens beslut inte fick bli någon 
reguljär foretcdse. M..::r. samtidigt fann han att man svårligen kur.de undvara 
en från riksdagen fristående kontrollapparat. om grundlagens riittighetsskydd 
skulle ha någon verklig effekt. I Ian underströk också den viktiga prevemiva 
effekt som följer av ett lagprövningsinstitut. 

Sammanfattningsvis fann departementschefen att fri- och rättighetsutred
ningens förslag att behålla lagprövningsriitten med det innehåll, som denna 
f. n. ansågs ha i svensk riitt. innebar en liimplig avvägning mellan de olika 
intressen som hiir stod mot varandra. Å ena sidan kunde man vara säker på 
att domstolarna inte skulle komma att få någon stiillning som politiska 
maktfaktorer. Å den andra skulle de ha möjlighet att utnyttja ett oforbrukat 
förtroendekapital. när ett ingripande till fri- och riittigheternas skydd 
undantagsvis måste anses befogat. 

Däremot var frågan, huruvida den nuvarande lagprövningsrätten borde 
komma till direkt uttryck i grundlagstexten. enligt departementschefen ännu 
inte mogen för avgörande. En grundlagsregel skulle kunna inge den oriktiga 
förestiillningen att lagprövningen skall utgöra ett normalt inslag i rättstill
liimpningcn. Han fann det också svårt att formulera en grund lagsregel så, att 
elen till fullo passade rör alla författningsnivåer. Men särskilt hänvisade han 
till att han förordat att möjligheterna all införa särskilda uppskovsregler i 
fråga om rättighetsbegriinsande lagstiftning skulle utredas ytterligare. Det var 
uppenbart att tillkomsten av sådana regler skulle få betydelse för lagpröv
ningsriittens innehåll. Dessa två frågor borde alltså inte behandlas fristående 
från varandra. sade departementschefen. 

I ko11s1i1111io11s111skorre1 (1975176:56) behandlades i samband med proposi
tionen 1975176:209 några motioner om kontrollsystemet. Enligt motionen 
1975/76:2553 (ml borde beslut nu fattas om att införa ett stadgande om 
lagprövningsrätt med den lydelse som fri- och rättighetsutrcdningcn föresla
git. I motionen 1975176:2554 (c) anfördes att frågan huruvida lagprövnings
rätten skulle kodifieras i regeringsformen eller ej nlirrnast var av teknisk art. 
Båda alternativen var godtagbara förutsatt att en lagprövningsrätt av 
nuvarande innehåll består. I motionen 1975/76:897 av Ulla Jacobsson (m) 
begärdes utredning och förslag om inrättande av en förfät1ningsdomstol. 
Motionen 1975176:2555 (vpk) fullföljde en vpk-reservation i fri- och riillig
hetsutredningen. I motionen föreslogs att tillämpande myndighet visserligen 
skulle vara skyldig att verkstiilla en prövning av en lags grundlagsenlighet. 
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Men skulle myndighe\Cn linna all lagen s1t1r i ~\rid med grundlagen. skulle 

frågan om föreskriftens tilHimpning umlerstiillas riksdagens konstitutionsut
skott for avgiiram.le. 

Utskottet fastslog inledningsvis att det i giillande riitt visserligen saknades 
uttryckliga regler om domstol<1rs och förvaltningsmyndigheters lagpröv

ningsriitt mo0·n att en sildan riitt r1i.:k anses ha utbildats i praxis och befasts 

genom motivuttalanden, senast i samband med tillkomsten av 1974 års 

regeringsform. - Bl. a. mot bakgrund av de skilda uppfattningar om 

lagprövningsinstitutet, som framl'iins under diskussionen om fri- oi.:h 

riittighetsutr,~dningens förslag, fann utskottet det viilbetiinkt all följa propo

sitionens förslag att t. v. behålla en oreglerad lagprövningsriitt med elen 

utformning som den fått i praxis och genom motivuttalanden. samtidigt som 

frågan skulle utredas vidare. Ett inforande av siirskilda uppskovsrcglcr för 

rättighetsbegriinsande lagstiftning skulle paverka lagprövningsrättcns inne

håll. Motsvarande kunde enligt utskottet siigas i fråga om lagradets framtida 

stiillning, som också hade föreslagits bli foremål för utredning. I avvaktan på 

resultatet av delta utredningsarhete borde alltst1 ingen iindring göras i 

lagprövningsinstit utet. Utskottet avstyrkte diirlcir motionerna 1975/76:2553 

och 2555. I fråga om motionen 1975/76:897 anförde utskottet att den diiri 

viickta tanken på en specialdomswl fiir lagprövningsfrågor. en forfattnings
domswl, f. n. saknade all aktualitet i vårt land. Utskottet avstyrkte motionen. 

Motionerna 2553 och 2555 i nu förevarande del fullföljdes genom reserva

tioner till utskottets betänkande. N.iksdage11 följde emellertid utskottet (rskr 

414, KU 1976177: I, rskr 2). 

Uppdraget all utreda frågorna om ett särskilt förfarande vid riittighetsbe

gränsancle lagstiftning, Jagprövningsriillcn och lagrådets stiillning har anför
trotts åt riillighctsskyddsutrcdningen. I dir<'kliffll anför justitieministern. 

statsrådet Romanus. i nu förevarande del enbart att en a\' utredningens 

huvuduppgifter skall, i enlighet med vad riksdagen har förordat. vara att ta 
ställning till 1agprövningsrlittens roll i rliltighetsskyddet och hur denna rätt 

bör vara utformad i framtiden. 
Det nu förevarande kontrollproblemet har såli:des under de senaste åren 

blivit ingående belyst i vårt lund. Detta giiller särskilt frågan om lagpröv

ningsrätten. Inte minst har denna belysning kommit till stånd genom 
remissbehandlingen av fri- och r;ittighetsutredningens betiinkamle. Det 

sålunda föreliggande materialet ge ren klar bild av det principiella problemet

med dess ofrilnkomliga. inneboende dilemma. Vad betriiffar denna problem

belysning har ri.i11ighcrsskydds111red11i11ge11 i och för sig inte mycket att tillägga. 

Utredningen vill i detta sammanhang bara niimna att dess förslag i övrigt inte 

kan sägas bringa lagprövningsl"rågan i något föriindrat hige. De fi.ireslagna 

reglerna om ett speciellt förfarande för riittighetsbegriinsande lagstiftning 

torde i praktiken knappast behöva ge upphov till några lagprövningssituatio

ncr. Särskilt må anmärkas att det siirskilda lagstiftningsforfarandet skall vara 

tillämpligt bara om så yrkas inom riksdagen. 

Lagprövningsrättens existens och huvudsakliga innebörd har - förutom 

genom den rättspraxis som förekommit - upprepade gånger klargjorts genom 

uttalanden siiväl av ledamöterna av de båda högsta domstolarna som av 

statsmakterna. Den fråga som föreligger nu är. om riittsläget bör ändras på 

något sätt. I rättighetsskyddsutreclningcns direktiv talas friimst om lagpröv-
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ningsriittens roll i grundlagen~ fri- och riittighetsskydd. Fmellenid kan 
normkontrollen aktualiseras ocks:1 i fiirh[tllai1de till andra grundlagsregler. 
Detta giillcr lriimst reglerna nm fijrdelningen av normgivningskompetensen i 
8 kap. regeringsformen od1 vissa hesliimmelser i tryckfrihetsl<.irordningen. 

R~illighetsskyddsutredningen delar den g~ingse uppfattningen, att el\ 
system med fiirfallningsdnmstol eller dylikt inte iir aktuellt hos oss. Inte 
heller hör man ta fasta p[1 uppslaget alt hara de häda hiigsta domstolarna skall 
fä besluta all lag skall s~ittas {!sido säsom grundlagsstridig. En sädan ordning 
skulle sannolikt frirl:ina lagpriivningen en politisk dimension. Vad d~irelter 
betriiffar förslaget i motionen I 975/70:2555 om konstitutionsutskottet som 
avgörande instans i detta sammanhang delar riittighetsskyddsutredningen 
den uppl"attning som dåvarande departementschef"en gav uttryck för i 
propositionen 1975/76:209. l\fon kan sdrligen undvara en från riksdagen 
frist{1ende kontrollapparat. om grundlagens riittighetsskydd skall bli tillrikk
ligt efkkti\·t. St1 mycket mindre kan f. ö. en övergilng till ett system med 
enbart politisk nonnkontroll vara aktuell. 

titan att nu vidare upprepa de argument som anförts senast av departe
mentschefen i propositionen 1975/70:209 kommer alltså iiven riittighets
skyddsutredningen fram till att man hör bygga på det nuvarande lagpröv
ningsinstitutet ocksä i framtiden. \'idare anser utredningen all det saknas 
anledning att göra nägra sakliga iindringar i lagpriivningsriitten. 

Detta betyder bl. a. att det alltjiimt skall kriivas ett 11111)('11har1 fel för att en 
lag eller en regeringsförordning skall få åsidosiiltas. Såsom fri- od1 riillighets
utredningen påpekade (SOU 1975:75 s. 211) inneh:ir uppenharhctskravet att 
möjligheterna till en reell lagpriivning minskar. ju mindre precist den 
ifrågavarande grundlagsregeln eller eljest överordnade hestiimmelsen är 
utförmad. \Ian kan hiirvidlag finna exempel i 2 kap. 12 ~andra stycket och 
13 ~ första stycket regeringsformen. 

Då återstår bara fråg<m om det i regeringsformen hör införas en hestiim
melse i iimnet eller ej. Ett prohlem iir hiir svårigheten att formulera en lagtext 
so111 förenar efterstriivacl klarhet med iinskviird smidighet i tilliimpningen. I 
det sistniimnda hiinseendet giiller det bl. a. möjligheten att i praktiken ta 
vederbörlig hfosyn till om den prövade föreskriften iir en lag. en förordning 
eller en !Orfattningsföreskrift på liigrc nivå. I detta sammanhang aktualiseras 
högsta domstolens tekniska kritik av den grundlagstext som fri- och 
riittighctsutredningen föreslog. 

Riittighetsskyddsutredningen anser alltså att man i sak hör behålla 
lagpri.ivningsriitten s:Jdan den nu iir. Utredningen l!ireslår att rådande 
riittsliigc kommer till uttryck i ett grundlagsstadgande. Detta stadgande bör 
tas in i en ny sista paragraf ( 14 ~) i 11 kap. regeringsformen samt utsiiga 
följande. Om en domstol eller annat offentligt organ finner att en föreskrift 
står i strid med en bestiimmelse i grundlag eller annan överordnad fi.irfottning 
far org<met inte tillämpa föreskriften. Detsamma giiller om stadgad ordning 
befinnes ha i något viisentligt hiinseende blivit äsidosatt vid föreskriftens 
tillkomst. Men om det iir riksdagen eller regeringen som beslutat föreskriften 
skall tilhimpning dl)~k underlåtas hara om det föreliggande - materiella eller 
formella - felet ~ir uppenbart. Säsl)m Oerstiides understrukits avses hiirmed 
enhan att kodifiera vad som redan nu giiller. 
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6 Lagrådet 

6.1 Bakgrunden 

Sedan gammalt har i Sverige vissa lagförslag underkastats en granskning i 
siirskilcl ordning innan de läggs fram för riksdagen. Granskningen fick i 1809 
ars regeringsform fastare former och lades pt1 högsta domstolen. Gransk
ningen flyttades i samhand med att regeringsriitten inriittades 1909 till ett 
siirskilt organ. lagrådet. som bestod av ledamöter av högsta domstolen och 
regeringsriittcn. Lagrådet skulle hiiras över lagförslag p{1 vissa centrala 
riittsområden. Den obligatoriska lagrådsgranskningen avskaffades 1971 och 
ersattes med en fakultativ granskning. 

Lagrädsgranskningen torde utomlands ha direkt motsvarighet endast i 
Finland. Diir finns sedan år 1%0 ett laggranskningsråd för granskning av 
lagar och andra förfottningsförslag. I giillande förordning om laggransknings
rådet föreskrivs att granskningen skall avse en saklig. lagteknisk och språklig 
granskning av lag- och andra författningsförslag. 

De grundWggande reglerna om lagrådet återfinns enligt giillande riitt i 8 
kap. 18 ~i 1974 ärs RF För att avge yttrande till regeringen över lagförslag 
skall finnas ett lagrr1d. vari skall ingå domare i högsta domstolen och 
regeringsriitten . .Ä. ven riksdagsutskott kan enligt RF inhämta yttrande från 
lagr:ldet. Närmare bestiimmclser om lagrådet finns i siirskild lag. lagen 
(1905:186. iindracl senast 1974:578) om lagrådet. Den antogs i anslutning till 
nya grundlagsbestiimmelser om lagrädet i 21 ~ 18()() års RF. enligt vilka 
lagrådet skulle kunna arbeta på avdelningar . .Ändringarna gjordes mot 
bakgrund av all lagstiftningsverksamheten hade blivit så omfattande att 
lagrådets arbetsbörda hade ökat kraftigt. Enligt lagen om lagrådet skulle 
lagrådet utgöras av en ordinarie och en extra avdelning. Efter lagiindringar på 
våren 1968 inriittades ytterligare en extra avdelning. Enligt nu giillande regler 
oni lagrådets organisation kan således lagrådet utgöras av hiigst tre avdel
ningar. varav en ordinarie och två extra. I varje avdelning skall tjänstgöra tre 
justitieråd och ett regeringsråd. Regeringen iiger dock förordna annan 
lagfaren person att tjänstgöra i avdelning av lagrådet i stiillet för ett av 
justitieråden. Om det finnes erforderligt. iiger regeringen utse ytterligare en 
person att deltaga i behandlingen av visst ärende, vars bedömande kriiver 
särskild fackkunskap. Högsta domstolen utser de justitieråd och regerings
rätten de regeringsråd. som skall vara ledamöter av lagrådet. och bestämmer 
vilken avdelning de skall tillhöra. 

Inriktningen av lagrådets granskningsverksamhet iir inte reglerad i grund
lagen eller i lagen om lagrådet. 
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Nagra bestämmelser om lagrådets arbetsformer llnns inte meddelade . 
. Ärenden handliiggs p[1 så siitt att antingen en siirskild föredragande från 
vederbörande departement, i allm~inhet den som i egenskap av sakkunnig 
handlagt iirendct, föredrar iirendet i dess helhet eller lagriiclets ledamöter 
s.i~ilva i förviig bscr in förslaget och föredraganden hitriidcr vi<..I den fortsatta 
gemensamma granskningen av forslaget (se vidare lagrådsutredningcns 
hctiinkande, f:lil. I, s. 276). 

!'\ ågra bestiimmelser om i vilken förrn lagrådets yttranden skall avges finns 
inte heller meddelade. Lagrådets yttranden redovisas sedan gammalt skrift
ligen i form av protokoll som trycks. Yttranden på beg~iran a\' riksdagsutskott 
avges likaledes skriftligen i form av protokoll och återges i riksdagstrycket. 
Om någon ledamot av lagrådet anmiilcr avvikande mening i något avseende 
redovis<LS de olika meningarna i ledamöternas namn. Detta h~inger samman 
med att någon omröstning inte äger rum och att n[1eon majoritetsregel inte 
tilliimpas (jiimfiir lagrädsutredningens betänkande, S. 277 r.). 

6.2 Lagrådsgranskningen före 1971 

6.2. l Granskningsomrädct 

Fram till år 1971 giillde att regeringen var skyldig att inhiimta lagrådets 
yttrande över förslag till lag enligt 87 ~ i 1809 års RF och till annan lag som 
enligt särskilda bestämmelser däri skulle stiftas i den ordning som föreskrevs i 
87 ~- Lagstiftningen enligt 87 ~ omfattade allmiin civil- och kriminallag, 
kriminallag for krigsmakten samt kyrkolag. 

En viss oklarhet får anses ha rått beträffande omfattningen av detta 
obligatoriska granskningsområde, beroende på svårigheter att tolka inne
börden av uttrycket "allmiin civil- och kriminalhtg" i 87 \i. Vid RF:s tillkomst 
synes man med uttrycket ha åsyftat allmänna lagen, dvs. 1734 års lag, och 
menat att 87 ~ RF skulle reglera lagstiftningen på alla för medborgarnas 
inbördes fOrhållanden centrala frågor. Utvecklingen medförde emellertid att 
nya ämnesområden blev föremål för av Kungl. Maj:t och riksdag gemensamt 
beslutad lags1iftning. 

Även i de fall där Kungl. Maj:t med stöd av 89 * sista punkten RF 
överlämnade ekonomisk eller administrativ lag till samfälld lagstiftning 
skulle den i 87 ~föreskrivna ordningen användas. I praxis ansågs skyldighet 
dock inte föreligga att inhämta lagrådets yttrande i dessa fall (set. ex. prop. 
1955: 177 med förslag till lag om socialhjälp, prop. 1959: 19 med förslag till 
sjukhuslag och prop. 1962: 122 med förslag till sjukvårdslag). förslag till lagar 
på detta område remitterades dock i många fall till lagrådet. såt. ex. förslag till 
arbetarskyddslag, prop. 1948:298, förslag till utliinningslag. prop. 1954:4 L 
förslag till lag om nykterhetsvård, prop. 1954: 159, förslag till barnavårdslag, 
prop. 1960: 10, och förslag till förvaltningslag, prop. 1971 :30. Vid remissen till 
lagrådet av förslaget till barnavårdslag yttrade föredragande statsrådet (prop. 
1960: JO s. 396l att förslaget i stora delar inte torde vara av den beskaffenhet att 
det jämlikt 87 ~regeringsformen behövde underställas lagrådets grnnskning 
men att dylik granskning torde vara påkallad beträffande andra stadganden. 
Lagrådet yttrade (s. 419, 421 J att förslaget till väsentlig del rörde åtgärder som 



sou 1'178:.14 

ingrep djupt i enskildas riitt och frihet och dessutom hade stor betydelse för 
samhiillsskyddet samt diirför borde regleras genom lagstiftning enligt 87 * 
regeringsformen. Efter att ha anlagt vissa allmänna synpunkter på barna
vårdsniimndernas och deras ledamöters kvalifikationer yttrade lagrådet att 
endast smärre partier av förslaget hade befunnits vara av rent kommunal
rättslig innebörd eller eljest av såd3n beskaffenhet att de inte förtjänade 
vidare uppmiirksamhet från lagrådets sida. 

Den lagstiftning som i övrigt skulle behandlas enligt 87 § RF gällde vissa 
särskilda frågor och kom efter hand att avse bland annat lagar om högsta 
domstolens och rcgeri ngsrättens sam mansiittni ng och tjänstgöring m. m. ( 17, 
18 och 22 g RFl, om lagrådet (21 ~).om prästval och om kvinnas behörighet 
till prästerlig tjiinst <28 och 30 ~~). om svenskt medborgarskap <33 ~). om 
statstj~instemiinnens riittsstiillning (36 ~)och om monopol <60 ~). 

Lagrådets uppgift var enligt 21 * RF att avge utlåtande över de förslag till 
stiftande, upphävande. ändring eller förklaring av lagar eller författningar, 
som regeringen för detta ändamål överlämnade till lagrådet. Lagrådets 
funktion har alltid varit enbart rådgivande. Regeringen kunde begära 
lagrådets granskning av vilket författningsförslag som helst. l vissa fall var 
sådan granskning. som framgått av det tidigare sagda, obligatorisk. 

Utanför det obligatoriska granskningsområdet föll flera centrala och viktiga 
lagar. Bland dessa kan nämnas siirskilt grundlag (som stiftades eniigt 81 * 
RFl. kommunallag (57 ~ andra stycket RFl. vallag (49 ~ I mom. RF), lag om 
rådgivande folkomröstning !49 ~ 2 mom. RFJ, sekretesslag (2 kap. 1 § 
tryckfrihetsförordningen) samt skatteförfattningarna. 

Det iir svårt att närmare ange var gränserna för det obligatoriska 
granskningsområdet gick enligt RF:s bestiimmelser och enligt den praxis som 
utvecklades. Författningsutredningen gör i sitt betänkande "Sveriges stats
skick Del 2." ett försök att besk.riva utvecklingen i fråga om vad som föll 
under 87 * RF och därmed inom det obligatoriska granskningsområdet. 
Utredningen uttalade följande 1SOU 1963: 17 s. 328): 

Beträffande den praxis. som for närvarande tillämpas, må anforas följande. Den gamla 
definitionen på allmän nrillag äger i hetydande utstriickning all!jämt giltighet, men till 
denna kategori riiknas över huvud lagar, som innebiir väsentliga ingrepp i medbor
garnas frihet och egendom. [kila har medfört, alt åtskilligt av vad som vid 1800-talets 
början klart uppfattades som ekonomisk lag numera anses vara allmän civillag. Till 

allmcin /...nmi11a/lag hänförcs i allmiinhct straffriittsliga bestiimmelser, som avser brott ;1v 
så allvarlig natur, all straffet iir ett ej alltför kon fängelsestraff. Straffriiltsliga 

hcstiimmclscr av sådan art erfordrar med andra ord samfälld lagstiftning. Denna regel 

är emellertid icke undmllagslös. Enligt passkungörelsen, som iir utfardad i admini
strativ ordning, kan sålunda fangelse utdömas upp till två år. 

6.2.2 Grans/..:ningcns inriktning 

Om lagrådsgranskningens syfte och karaktär innehöll varken regerings
formen eller 1909 års lag om lagrådet några bestämmelser. 

I propositionen rörande lagrådets inriittande anförde departementschefen 
att högsta domstolrns granskningsverksamhet var att betrakta som den 
säkraste borgen inte bara för lagarnas praktiska tillämplighet utan även för 
upprätthållandet av enhet och konsekvens i lagstiftningen. "för bevarande av 

14 Ri/..:sdagc11 1978/?lJ. I .\am/. :\'r 195 
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vad i den svenska riitten iir egenartat och v;irdcfullt" (prop. J 908:J7, s. 
40). 

Vid 1926 års riksdag \'i~cktes motioner i syfte att slå fast att lagrt1dets 
granskning skulle vara av formell och lagteknisk natur. Dessa avslogs i 
enlighet med konstitutionsutskottets hemstmlan. I utlåtandet anförde 
konstitutionsutskottet ( K lJ 1926: 16) att det torde vara otvivelaktigt att det vid 
lagrådets inr;ittande hade förutsatts att granskningen skulle vara inte bara av 
formellt juridisk natur utan iiven innefatta materiell riittsprövning. Detta 
fann utskottet framgå bland annat av bestiimmelsen i 21 ~ RF att regeringen 
for visst ärende kunde förordna ytterligare en ledamot. en sakkunnig. 
Utskottet anl"örde vidare att det knappast liit sig göra att dra upp en bestiimd 
gräns mellan formell och materiell laggranskning. En juridisk granskning 
måste enligt utskottet innefatta liven ett bedömande av riittsinnehållet. 

Vid 1949 års riksdag viicktes en motion om utvidgning av lagrådets 
granskningsverksamhet. I utlåtande över motionen konstaterade konstitu
tionsutskottet < K U 1949:8) att enighet numera rådde om att lagrädets 
granskning inte borde omfatta lagförslagens allmänna politiska grunder utan 
uteslutande i\gnas deras juridiska sida. Konstitutionsutskottet anförde vidare 
att lagrådsgrnnskningens betydelse läg i att de remitterade lagförslagen lick en 
från juridisk synpunkt tillfredsställande utformning. Denna granskning hade 
enligt utskottet bidragit till att i alJm;inhet vidmakthålla det inre samman
hanget i lagstiftningen. 

Konstitutionsutskottet uttalade sig i samma riktning år 1954 och 1962 (KLI 
J 954:9 och 1962:8). 

Författning:sutredningen !SOU 1%3:17 s. 358) anslöt sig uttryckligen till 
konstitutionsutskottets uttalande från år 1949 angående lagrådsgrnnsk
ningens syfte och karaktär. 

6.2.3 Logrdde1s sa111111at1sä((11i11g och arhel.~/(mncr 

Vid lagrådets inriittande år 1909 bestämdes att lagrådet skulle bestä av tre 
justitieråd och ett regeringsråd. Regeringen fick möjlighet att för visst iirende 
förordna till ytterligare ledamot av lagrådet en särskild sakkunnig. "en för 
insikt, erfarenhet och redlighet känd man". De grundläggande reglerna om 
lagrådets sammansättning togs in i 21 ~ RF. 

Författningsutredningen !SCHJ 1963: 17 s. 359) föreslog att sammansätt
ningen av lagrådet inte skulle anges r•l annat sätt i grundlag, iin att det i RF 
fastslogs, att i lagrådet skulle tjänstgöra ledamöter a\' högsta domstolen och 
av högsta förvaltningsdomstolen. 

Frågan om lagrådets organisation togs upp i en inom justitiedepartementet 
J 963 upprättad promemoria, diir det framhölls att arbetsliiget i lagrådet hade 
blivit sådant att den då förestående ökningen av lagstiftningsaktivitcten 
skulle medföra stockning i laggranskningsarbetet. I promemorian förordades 
att lagrådet skulle bestå av en ordinarie och en extra avdelning med vardera 
två justitieråd och ett regeringsräd. 

Den kraftiga ökningen av lagrådets arbetsbörda tvingade fram grundlags
ändringar vid 1904 och 1965 års riksdagar. Dessa öppnade möjlighet att låta 
lagrådet arbeta på Oera avdelningar. I proposition till 1904 års riksdag 
föreslogs att i 21 ~ RF skulle införas sådana iindringar att lagrådets arbete 
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skulle kunna up1xklas p<'i tv<i avdelningar, varav en extra. Lagrådet eller. om 
lagrädet var delat i avdelningar. \·arjc <ivdelning skulle hestå av tre justitieråd 
och ett regeringsrad. Regeringen skulle emellertid ha möjlighet att i stället för 
ett av justitier[1den fornrclna annan lagfan~n, skicklig och oviildig person att 
tjiinstgöra i lagr[1dct. Miijlighetcn att for visst iirende forordna en extra 
ledamot skulle bchallas. Riksdagen beslöt i enlighet med förslaget. Vid 1965 
års riksdag. d[1 det vilande förslaget till iindring i RF antogs slutligt. antogs en 
ny lag om lagrådet. enligt vilken lagrfldet skulle utgöras av en ordinarie 
avdelning och en extra avdelning. Redan på våren 1968 måste. till följda\· den 
ökande lagstiftningsaktiviteten. ytterligare en extra lagrådsavdelning inrät
tas. Extra avdelning skulle triida i tjiinst endast niir regeringen förordnade 
diirom. Ledamöterna i lagrådet skulle utses for en period om tva år. riiknat 
från början av högsta domstolens höstsession. ! fråga om behörigheten och 
skyldigheten att tjiinstgöra i lagrådet stadgades i lagen om lagrådet. 

6.3 1971 års reform 

Den obligatoriska lagrådsgranskningen avskaffades genom grundlagsiind
ringar som beslutades 1970-71. Åtgärden att på våren 1968 inriitta ytterligare 
en lagradsavdelning betraktades endast som ett provisorium i avvaktan på en 
mer långsiktig lösning av frågan om lagrådsgranskning. förslag till en sådan 
lösning framlades i prop. 1970:24. som bland annat innehöll förslag om 
övergång till en fakultativ lagrådsgranskning. Till grund hiirför läg en inom 
justitiedepartementet uppriittacl promemoria (stencil Ju 1969: 14). 

I 1970 års proposition gjorde departementschefen uttalanden om lagräds

gra11sk11i11gens i11rik111i11g. Departementschefen uttalade bland annat följande 
(prop. 1970:24 s. 35 ): 

Synen på lagrådets granskningsuppgifl har lll:ksa successivt förändrats. Lagrådsgransk
ningen har kommit att uppfattas som ett remissförfarand.: som andinds för att få fram 
juridiskt fullgoda lagstiftningsprndukter. Det är naturligt att lagrådet undersöker 
sådant som all den tekniska metod som har valts för att realisera ett lagförslags syften är 
ändamålsenlig. att olika regler i forslagct stär i överensstämmelse med varandra och att 
förslaget passar viil in i rättsordningen i övrigt. Det ligger också nära till hands for 
lagrådet all uppmiirksamma svårigheter som kan uppkomma vid tillämpningt:n av en 
ny lagstiftning och göra klarläggande uttalanckn om hur dessa skall bemästras. Från 
andra remissinstanscr skiljt:r sig lagrildet diirigenom all det inte yttrar sig över 
utredningsforslag utan över förslag som utarbeta1s i departementen och som rege
ringen redan i hu\"Udsak ställt sig hakom. På det stadium då lagrådets granskning 
k<Jmmcr in är det sålunda inte hingre fråga om att fä undt:!rk1g for regeringens 
stiillningstaganckn i betydelsefulla och politiskt kontro\"crsiclla sakfrågc.>r utan om att 
få r<lcl betriiffande bgforslagens juridiska och tekniska utformning. 

Längre fram i propositionen (s. 38J uttalade departementschefen samman
fattningsvis att han "tidigare framhållit att lagrådets uppgift bör vara att yttra 
sig över det ändamålsenliga i den valda lagstiftningsmctodiken och de 
föreslagna reglernas överenss!Ummelse med varandra samt vid behov uttala 
sig i tilliimpningsfrågor." "Lagrådets granskning bör begriinsas till dessa 
uppgifter", anförde departementschefcn härefter. 

Inga siirskilda bestämmelser om lagrådsgranskningens inriktning föreslogs 
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bli införda i grundlagen. Inriktningen av lagrådets granskningsverksamhct 
förblev oreglerad. 

I enlighet med vad som föreslogs i promemorian förordades i fråga om 
gr1111s/.:11i11gso111räile11 0111/iJ1111i11g att 87 ~ RF skulle iindras på sii siitt att det 

överliimnades åt Kungl. Maj:t att fritt bestiimma om lagrådets yttrande skulle 

inhämtas över ett lagförslag eller inte. 

Föredragande departementschefen anförde (prop. 1970:24 s. 35): 

Systemet med obligatorisk granskning av lagförslag från den högsta domarmaktens 
sida leder sitt ursprung från tider då maktfördelningen mellan en monark med 
personliga m«.ktbcfogenheter och folkrcprcsemationen var den centrala konstitutio
nella frågan. RF:s bcstiimmelscr om obligatorisk laggranskning synes i första hand ha 
tillkommit för all hcgriinsa utrymmet lör konungens personliga maktutövning i 
lagstil"tningssammanhang. 

Med parlamentarismens införande har följt en överflyttning av knnungens makthe
fogenheter till statsrådets ledamöter. Diirmed har också förutsiittningarna för den 
ohligatoriska lagrådsgranskningen väsentligt iindrats. Principiellt måste det i ett 
parlamentariskt system ankomma på regeringen all avgöra vilka ;\tgiirdcr som bör 
vidtas för att förbereda och utforma förslag till riksdagen. 

Departementschefcn yttrade i fonsiittningen att det under 1969 hade intriiffat 

en viss nedgång i lagraclets arbetsbörda och att elen tredje avdelningen på 

grund härav hade kunnat dras in. Lagrådet arbetade således på två 

avdelningar. Lagstiftningsverksamheten låg alltjämt, yttrade departements

chcfen. på en sådan nivå att det inte var osannolikt att inom någon tid ånyo en 

tredje avdelning kunde behöva inriittas. 

Departemen tschefen fortsatte: 

I det lagstifrningsiirende. som ledde till att den tredje lagrådsa\"delningcn kunde 
inrättas, vard-~t en enhiillig uppfattning säviil hos statsmakterna som hos lagrådet självt 
att en sådan utvidgning i och for sig inte var godtaghar och att den diirför endast fick bli 
ett provisorium i avbidan på en långsiktig lösning av laggranskningsfrågan. Framför allt 
framhiills de menliga verkningarna for högsta domstolen och regeringsriitten av all 
alltför mångaiustitieråd och regeringsråd drogs från sin cgemliga uppgift. den dömande 
verksamheten. 

Dcpartementschefen redogjOide härefter för den inom departementet uppriit
tade promemorian och rcmissbehancllingen av denna och yttrade: 

Undersökningarna i promemorian utgår från att lagrådsinstitutionen tills vidare skall 
bestå. Vidare är det en :.Jtgångspunkl for överviigandena i promemorian att nya regler 
om lagrådsgranskningen skall vara så utformade. att granskningen ime får hromsa 
reformtakten i samhiillet. Slutligen slås det i promemorian fast. att lagrådsgransk
ningen inte skall få engagera lika många justitieråd och regeringsråd som enligt 
nuvarande regler behövs för tre lagrådsavdclningar. 

Utifrån de~;sa utgångspunkter har i promemorian undersökts möjligheterna att 
genom organisatoriska förändringar eller genom ändrade regler heträffandc lagrådets 
arbetsuppgif"tt:r åstadkomma den behövliga Oexibiliteten i lagrådets verksamhet. Enligt 
promemorian är möjligheterna att nå ökad flexibilitet genom organisatoriska föriind
ringar snävt begränsade. Lösningen måste diirfrir sökas i en ändring a\· lagr{1dets 
arbetsuppgifter. Övervägandena i promemorian leder fram till att det inte iir möjligt att 
härvid gå fram genom en ändrad avgränsning av det obligatoriska granskningsområdet. 
Promemorian utmynnar i förslag att granskningen skall göras fakultativ iiver hela 
fältet. Det skall enligt promemorian tillkomma regeringen att fritt bestämma vilka 
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llirsL1g .'ium skall granskas av lagriidct. 
Förslaget har vid re111issbd1andlingcn gell upplrnv till tkladc 111eni1igar bland de 

juridiskt sakkunniga remissinstanserna. urundlagbcredningen, som vid sitt stiillnings
tagandc: har haft tillgång till övriga remissyttranden. har enhiilligt godtagit promemu
ridiirslaget. 

Fran de kritiskt instiillda remissin.stanscrnd har i huvudsak anl\ins två inviindningar. 
dels all det inte skulle foreligga nilgol hehov r. n. av iindradc regler bctriilfamk 
lagr:Jdsgranskningcn. dels att förslaget skulle vara betänkligt J'riin riiltssiikcrhetssyn
punkt. 

D~ircftcr anförde departcmcntsl:hefcn: 

for min del kan jag inte biträda uppfallningen att ett stiillningstagande i friigan om 
lagrädsgranskningen bör anstå. Det iir visserligen riktigt att belastningen på lagrådet 
just nu är något mindre än tidigare. Som jag redan har antytt k;1n det emellertid inom 
ganska kon till visa sig behövligt att ater ta en tredje lagrtldsavdelning i anspråk. Jag 
llelar den uprfattning som kom till uttryck när möjlighet iiprnacks alt inriilla en tredje 
lagradsavllelning all omfattningen av lagrådsverksamhcten har en sådan menlig 
in,·crkan på högsta domstolens och r~geringsrättcns arbete att utvidgningen inte är 
godtagbar annat iin som ett provisorium. F.tt J~1kultativt system iir den enda lösning 
som kan garantera en iinskviird lkxihilitet i lagrådets verksamhet utan att högsta 
dumstolens och regeringsriiltens uprgifter som domstol lider men. Jag vill !Or övrigt 
framhälla all redan det förhållandet att lagrådet måste arbeta på td a\·dd ningar innebiir 
en oliigenhct s:!tillvida all lagstif'lningsarbetet i alltfor stor utstriickning inkriiktar på 
högsta domstolens och rcgeringsriittens dömande \'erksamhet. 

Den andra inviindningen mot IOrslagel bygger pa tanken all den obligatoriska 
lagrtJ.dsgranskningcn skulle utgöra en garanti för all rättssiikcrhetsimrcssct samt kravet 
p{1 enhetlighet, konsekvens och klarhet i rällssystcmel iakllas i lagstiJ'tningen på vissa 
områden. l\1ed denna uppJ'attning skulle del innebiira ett fran rrincipiella synpunkter 
bcliinkligt steg all övcrliimna till regeringen alt J'ritt bestämma i vilka fall sådan 
granskning skall äga rum. 

Redan av vall jag an fort inledningsvis framgår att jag har en annan principiell syn rå 
systemet mcd lagrildsgranskning iin kritikt:rna. Denna syn ansluter nära till grundlag
bercdningens resonemang i ämnet. Enligt min mening är det inte förenligt med en fullt 
konsekvent parlamentarism all lillforsäkra ell organ som s,1knar parlamentarisk 
förankring en ovillkorlig riitt all yttra sig i vissa lagstiftningsärenden. Lagrådets 
verksamhet iir otvivelaktigt ofta viirdcfull som ett led i arbetet på att få fram fullgoda 
lagstif'lningsprodukter. Det bör dock ankomma på regeringen att ensam a,·göra hur 
dess f(irslag liimrligen bör förberedas och utformas. Regeringen har ansvar inför 
riksdagen men enbart in for riksdagen. En iivcrg<'mg till ett fakultativt system över hela 
lagstiftningsfoltct iir diirliir enligt min mening ett från principiella synpunkter riktigt 
steg. 

Jag kommer alltså till slutsatsen att man nu bör gå över till en ordning med fakultativ 
lagrådsgranskning. Jag tror inte att detta kommer att leda till några mycket stora 
skillnader i fråga om urvalet av lagförslag som remitteras till lagrådet. Med hänsyn till 
lagrådets sammansLillning har man anledning all räkna med all det även i fortsätt
ningen skall bedömas som viirdefullt all lagrådet yttrar sig över juridiskt komplicerade 
lagstiftningsprodukter på civil-, straff- och processrättens områden . .i\ ven utanför 
dessa iimm:sområden kommer det sannolikt ibland all anses angeläget att höra 
lagrådet. t. ex. i en del fall när ett kommilleförslag efter remissbehandling blivit 
grundligt omarbetat Från de utgångspunkter for lagrådsgranskningcn som jag tidigare 
har angett har man emellertid att räkna med att åtskilliga lagförslag över huvud taget 
inte hehöver remitteras till lagrådet. Ofta kan det vara tillräckligt att lagrådet får yttra sig 
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Ö\'er en lag eller ell lagk11111plex hara i \'issa delar. Det iir \'idare gi\\:t att' issa l'all kan 
mrekumma diir lagr~dsgranskning hi)r underl:11as a\ d<.:t skiikt att granskning<.:n skull<.: 
IOrs<.:na genu111l(irandet av en angeliigen rcl(>rm. Fn 1:1kultati\' granskning giir det 
möjligt alt \'iiga olika intrt'sscn mol varam.lra. 

l'rnpositionsforslagct antogs av riksdagen. Ueslutet var dock inte enhiilligl. 
Konstitutionsutskottets majoritet anförde med anledning a\· propositionen 
(Kli 1970:20 s. J): 

Den utredning sllm framlagts i iiremkl visar enligt utskott<:t'i mening klart. all det ink 
föreligger möjligheter att genom organisatoriska ll.iriinJringar 1~1 en behövlig lkxihilitel 
i lagr•idets verksamhet. Det framst[1r inte heller sum 111öjlig1 a1, nå detta syfte genom en 
iindrad avgriinsning av det uhligatoriska granskningsumr•kkt. I likhet med departe
m..:mschelen anser diirl\ir utskottet all en iivcrg•\ng till ett L1kultativt system iiver hela 
fal tel iir den enda lösning som kan garamera den önsk viirda nexihiliteten i lagri\dcts 
arbete utan all hiigsta domstolens och regeringsriittcns uppgifter su111 domstol lider 
men. 

Till förmån r"i.ir ell fakultativt system kan iiven åbcrnpas \ issa andra. tungt viigande 
skiil. 

I skilda sammanhang, hl. a. av författningsutredningen uch i remissyttranden över 
utredningens fi.irslag, har framhållits att det skulle varn viin.kfullt med en lagräds
granskning inom ytterligare kategorier av lagförslag iin de som nu ingår i den 
obligatoriska S<!k torn. Utskottet kan ans I uta sig till en sådan hedömning. Av betydelse i 
detta sammanhang iir inte minst den omständigheten. all lagstiftningen visar en 
tendens all utvidgas till nya, mnn oprövade områden. 

I praktiken har det emellertid visat sig all det med giillande ordning inte finns något 
utrymme for en mera omfattande granskning inom det nuvarande fakultati,·a omr,\clet. 
Detta måste hetecknas som en stur hrist. inte minst med tanke på att en lagrådsgransk
ning av ell lagf'örslag inom della område i åtskilliga fall allmiint scll lordc framstil som 
en angelägnare urpgift iin granskningen av vissa forslag inom den nuvarande 
obligatoriska sektorn. Vid en övergång till ett fakultativt system hlir det möjligt all dga 
hithörande intressen mot varandra och att diirvid göra den prioritering som vid en 
helhetsbediimning framstår som riktigast. Detta möjliggör otvivelaktigt ett bättre 
utnyttjande av lagrådsgranskningens fördelar. 

Tio reservanter i utskottet (c .f p. m) avstyrkte förslaget. De ansåg (KU 1970:20 
s. 6) att utskottet borde ha yttrat bl. a. n.iljandc: 

Förslaget all nu slopa den obligatoriska lagddsgranskningen har kraftigt kritisernls 
under rcmissb·~handlingen. hl. a. i yttranden av högsta domstolens och regeringsriit
tens ledamöter. En återkommande synpunkt har därvid varit all hcstiimmclserna om 
den obligatoriska lagrådsgranskningen utgör en garami för all riittssiikerhetsintresset 
samt kravet p;\ enhetlighet. konsekvens och klarhet i rättssystcme1 iakllas vid 
lagstiftning på de i allmänhet centrala samhiillsomr•iden som dessa besliimmelser rör. 
Utskottet ansluter sig till denna uppfattning. En iindring i den gällande ordningen bör 
därför enligt utskottets mening i vart fall inte ske utan tungt vägande skiil. 

Som motiv for en övergång till ett helt fakultativt system for lagrådsgranskningen 
anförs i propositionen i huvudsak två olika skiil. ett principiellt och ett praktiskt. Det 
första bygger på att del i ett parlamentariskt system i princip hör ankomma pil 
regeringen alt avgöra vilka å1giirder som hör vidtas for alt forbcreda och utforma fors lag 
till riksdagen. Departememschefen anser det inte vara förenligt med della synsiilt att 
ett organ som saknar rarlamentarisk förankring tilllorsiikras en ovillkorlig riill all yttra 
sig i vissa lagstiflningsiirenden. 6e1 andra huvuc.lsldilel till stöd för reformen tar sikte på 
lagr•idets arhctsbörc.la. Linder hänvisning till erfarenheterna de senaste åren gör sålunda 
depanemcntschefcn giillande. att lagstiftningsvcrksamheten inom någon tid kan 
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k11111111<1 all ligga pi1 si1dan nivii att l<1gr:1Lkt li.ir <1t l behörigen fullgiir:1 sm;1 uppgilh:r inom 
det nu\arandc sy.stcmet ma.stc arhct,1 11«1 lrc a\tklning<1r. Dclla skulle enligt 
slatsrnaktcrnas uttalanden ll/(18 1 alltfiir stor utstriickn1ng 1nkriikt<1 pi1 hiigsta domstu

kns och re!;!Cring,riittens diimandc n~rksarnhet. 
Vad giilkr frC1gan om di:n nuvaramk rcgli:ringcn a\· Jagr<"1tlcts yttramkrcitt strider mot 

en knnså vcnt parlamentarism <>l'h dcirfiir bi.ir :indras finner utsk<>ttet <irskill fol_iandc 

umstiindighctc:r böra beaktas. Lagrftdels yttrandi:riitt inskriinkL'r inte pi\ nftgot siitt 
regeringens riitt att sjiilvstiindigt bcstiimma om innchället i de lagförslag regeringen 

fr:11111iiggcr for riksdagen. Det ankommer s;\lumla hdt på regeringen att a\'göra om den 
,·il! beakla päpckanden ;1\' lagritdct. Vidare giiller enligt nuvarande stadgad praxis att 
lagrådets granskning endast omfattar lagforslagcns juridiska sida. Prövningen av 
förslagens allmiinna politiska grundcr utförs s;\lunda uteslutande a,· rt>gering och 
rihdag. '.\lut dcnn<1 bakgrund kan utsknttet inte ansluta :sig till depancmentschcli:ns 
uppfattning att det ur principiell synpunkt inte iir godtagbart all lagråd<.:ts hörande i 

vissa fall :ir t>hligatoriskt. 

I iircndet har inte forchragts nägnn ulredning som ger stiid for antagande att lagrådets 
:trbetshebstning kommcr att öka under de niirmastc ;\ren i s.1dan utstriickning att det 
till undvikande av uliigliga förseningar i Jagstiflningsarhetet skall bli .:rll>rdcrligt att åter 
inriitta en tredje lagr(1dsavdelning. Det redovisade materialet tyder snarare på 
motsatsen. Inte heller arhctstekniska synpunkter ulgi.ir diirfor enligt utskollets mening 
något \'iil;!andc skiil for att nu genom!Ora en iindrad ordning med a\'scende på 

lagr;ldsgra nsk ni ngen. 

Mot bakgrund av det anförda ansåg reservanterna att övervägande skiil talade 
för att rådande oruning för lagrfalsgranskningen förblev oföriinurad i avbidan 
på resultatet av grundlagheredningens slutliga överviiganden i frågan. 

6.4 1974 års regeringsform 

I det förslag till ny regeringsform, som grundlagberedningen <GLB) lade fram 
1972, höll beredningen fast vid 1970 och 1971 års beslut att lagrådsgransk
ningcn inte skulle varn obligatorisk. Två ledamöter reserverade sig dock för 
en återgäng till den ticligarc obligatoriska ordningen. Som en nyhet föreslog 
bcredningcn emellertid riitt för riksdagsutskott att inhämta yttrande från 
lagrådet. Beslut hiirom skulle kunna fottascnclast av utskottets majoritet, inte 
- såsom bcreclningen röreslog i rräga om remisser till andra statliga 
myndigheter - av en minoritet bestående av en trcdjedel av ledamöterna. 

Som skiil for att den ordning som beslöts ären 1970-71 borde bestå anförde 
GLB <SOU 1972:15 s. 165): 

Beredningen - - - har inte funnit det praktiskt möjligt att på nytt föreslå en obligatorisk 
granskning. Atskilliga viktiga grupper av lagar, såsom grundlagar. skatteförfattningar 
orh kommunallagar, föl I utanför den ohligatoriska granskningen. Inom dt:L område där 
granskning var ohligatorisk måste diiremot iiven okomplicerade förslag och sådana 
förslag där lagddets yttrande eljest inte var sakligt hchövligt remitteras till lagrådet, 
något som kunde få till följd att lagrådets arhetskraf't utnylljadcs mindre väl m:h som 
,Jessutom kunde leda till tidsförlust. Lagrådet hör enligt beredningens mening om 
n1öjli1;?t inte arbeta på mer än två avdelningar. Det iir knappast möjligt all finna 
iindamålscnliga regler att avgriinsa de li>rslag diir en lagrådsgranskning iir påkallad. Då 
det iir angeliiget a11 lagr;1dct rnr yllra sig just i de fall då dess yttrande är mest hchövligt. 

Lagråder 119 



20 lagrådet SOll 1978:.14 

finns del knappast n:'igon annan möjligh.::L fo all fr<lgan om remiss till lagr;)det får 
prihas i varje ,;iirskilt lagärende. 

I motiven till förslaget att utskott skulle kunna inh~imta yttrande av lagrådet 
nämnde GUi att det förekom att utskott informellt anhöll om lagrådets 
bistånd med granskning av lagförslag samt att, s~irskilt med tanke på att 
riksdagen enligt förslaget skulle bli ensam lagstiftare, det lämpligen borde bli 
möjligt for utskott att inte bara under hand utan rn:kså genom formligt beslut 
begära yttrande av lagrådet. 

I propositionen med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning 
(ROJ(prop. 1973:90) bibehölls den är 1971 införda ordningen med fakultativ 
lagrådsgranskning, och reglerna om lagrådet föreslogs bli in!Orda i 8 kap. 18 ~ 
RF. Enligt 4 kap. I 0 ~ i förslaget till RO skulle statlig myndighet i princip 
lämna upplysningar och avge yttrande niir utskott begär det. Redan en 
tredjedel av utskottets ledamöter skulle kunna få till stånd en sådan beg;iran. 
Utskottsmajoriteten skulle emellertid kunna förhindra att yttrande inh;im
tades om den fann att därmed förenat dröjsmål med ärendets behandling 
skulle leda till avsevärt men. Regeln om remiss till statlig myndighet innehöll 
inte något undantag i fråga om lagrådet. 

Förslagen i propositionen beträffande lagrådet tillstyrktes av konstitutions
utskottet (Kli 1973:26 s. 55 f.l. 

Sex borgerliga ledamöter reserverade sig och föreslog att någon form av 
obligatorisk lagrådsgranskning återinfördes. 

De anförde (KLJ 1973:26 s. 125): 

Enligt vår mening utgör granskningen i lagrådet ett vidgat skydd för riillssiikerhets

intressct och fijr enhetlighet, konsekvens och klarhet i rällssystcmet. Genom att 

lagrådsgranskningen enligt stadgad praxis iir bcgdnsad till lagförslagens _juridiska sida 
medan deras allmänna politiska grunder är en sak uteslutande för regering och riksdag 

kan några principiella inviimlningar utifrån parlamentarisk synpunkt inte riktas mot ett 

system med obligatorisk lagrådsgranskning. 

Reservanterna föreslog att obligatorisk lagrådsgranskning i princip skulle 
föreskrivas för det centrala lagområdet sådant detta bestiimts i 8 kap. 2 och 
3 *~ RF, det vill säga föreskrifter om enskildas personliga ställning och om 
deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes samt om förhål
landet mellan enskilda och det allmänna, som giiller åligganden för enskilda 
eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållan
den. Undantag föreslogs dock för lagförslag av mindre ingripande art, i första 
hand lagändringsförslag av mindre vikt men även förslag till ny lagstiftning, 
som var sådant att lagrådets yttrande framstod som obehövligt. Av praktiska 
skäl fann re~·ervanterna det vidare nödvändigt att lämna skattelagarna 
utanför det obligatoriska området. 

Riksdagen biföll utskottsförslaget. 
I propositionen till 1974 års RF hade departementschefen framhållit att 

lagrådet liksom hittills huvudsakligen borde bestå av domare från de två 
högsta instanserna men att det saknades anledning att grundlagsfästa de 
närmare regle:na om lagrådets sammansättning. I enlighet härmed föreskrivs 
i 8 kap. 18 § RF att i lagrådet ingår domare i högsta domstolen och 
regcringsrätten och att närmare bestämmelser om lagrådet meddelas i lag. 

Enligt förslag i prop. 1974:35 (s. 54) skulle de bestämmelser om lagrådets 
sammansättning, som fanns i 21 ~ 1809 års RF. tas in i lagen om lagrådet. 
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Regeln i 21 ~ 1809 {trs Rr behölls allts;i i sak oför;indrad uch i(irdes ii\er till 

lagdclslagen. Denna regel iir den nu giillande. 
lJen fakultativa lagri1dsgranskningen behölls s:1kdes. vilket också betyder 

att regler rörande omfattningen av lagrittlets granskningsornråcle inte finns. 
F_i heller finns n~tgonting stadgat i lag om inriktningen av lagrådsgransk

ningcn. 

6.5 Senare förslag samt konstitutionsutskottets granskning 

6.5.1 .-i'11dri11g~/iirs/ag e/ier /<)74 

Inom 1973 <lrs fri- och riittighctsutredning viicktes lörslag um en föreskrift i 
Rr enligt \'ilkcn lagrådet alltid skulle höras över förslag till lag som begränsar i 

RF upptagen fri- och riittighet. Lagrådet skulle diirvid siirskilt yttra sig över 
förslagets grundlagsenlighet. Enligt fri- och r;ittighetsutredningcns mening 
vore det dock lämpligt att vidga en bedömning av viickta förslag om 

lagrädsgranskningen till en forutsättningslös utredning om lagrådsinstitutet. 

gjord mot bakgrund av erfarenheterna av den fakultativa lagritdsgransk
ningcn. Givetvis skulle, enligt utredningen, då också frågan om lagråds

granskning av lagförslag som rör de medborgerliga fri- och riittigheterna 
komma in i utredningsbilden. I avvaktan på resultatet av den förordade 
utredningen om lagrådsinstitutet ansåg utredningen att man då inte borde ta 

ställning rill frågan huru\'ida föreskrift borde införas i RF om lagrådsgransk

ning av förslag som gäller rättighetsbegränsningar (SOU 1975:75 s. 109 f.l. 
De tre borgerliga ledamörcrna (c, fp och m) i utredningen yrkade i 

reservationer all förslag till lag som inskriinker någon av fri- och riittigheterna 
obligatoriskt skulle granskas av lagrådet. 

I prop. 1975/76:209 angående förstiirkning och utvidgning a\· grundlags
skyddet for de medborgerliga fri- och rlittigheterna behandlades frågan om 
lagrådets granskning av riittighetsbegriinsande lagförslag. Departements
chefen anl1irdc (prop. 1975176:209 s. 95 f.): 

För egen de\ anser jag att det ofta kan vara \iimp\igl all riillighetsbegriinsande 
lagstiftning granskas av lagrådet. fn stl<.!an granskning är bl. a. iignad att ytterligare 
minska farhågorna rör att riksdag.:ns lagbeslut skall komma all underkiinnas i 
r:ittstillämpningen. En ordning med ubligatorisk l:tgrådsgranskning av all riittighets
bcgriinsande lagstiftning ;iremellertid förbunden med betydande nackdelar. Ett sådant 
system skull.: bl. a. fri till liiljd att alla författningar innehållande straftbcstiimmelser 
med frihetsstratl i sk:tlan måste remitlcras till lagrådet. Det iir hiir i mycket stor 
utstriickning fr:iga om forfattningar som i övrigt saknar varje samband med fri- och 
rättigheterna - t. ex. llirfattningar om näringsverksamhet. miljöskydd. hälsovård etc. -
lKh som inte heller i övrigt iir av slidan ar\ att det skulle fylla nagon rimlig funktion att 
låta dem granskas av lagrådet. Resultatet skulle i stället bli ett avsevärt mindre 
utrymme for granskning t. ex. av komplicerad civilriittslig lagstiftning. En ordning med 
obligatorisk lagri\dsgranskning av all rällighctsbegriinsande lagstiftning kan vidare, 
som framhålls av högsta domstolen. ge upphov till meningsskiljaktigheter huruvida 
grundlagen i ett visst full kriiver lagrddsrcmiss eller inte. Man rniilcr också problemet 
hur man i lagprövningshiinseende skall bedöma lagar som borde ha remillerats till 
lagrådet mc-n där remiss. kanske till liiljd av ett rent l'örbiseende. inte har iigt rum. l'n 
siirskild komplik•llion. som har påpekats av kammarr~itten i Göteborg. iir att lagrådet 
knappast kan begränsa sina uttalanden om grundlagsstridighet till alt avse uppenbara 
fall utan att det mastc reagera också niirden vanliga lagen endast framstår som tvåsam 
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i llirhtillande till grundlagens bud. I sjiil\ a verket kunimer lagr[1det. om all riittighets
bcgriinsandc la11stiltning remitteras dit. att rn en stiillning som i hiig gr"d liknar en 
förfottningsdumstuls. Detta innehiir i sin tur att l,1grådet och diirmed ucks:1 de organ 
varifriln det rd;ryteras - högsta d1Jmstulcn och regeringsriillcn - ouml\·ik I igen kommer 
all dras in i det politisk;1 kral"tl:iltct p;"1 ett S:ill som iir helt frii111111amk li.ir "·ensk 
riittst r;td i tion. 

Jag anser ;11· dessa sUI att det nu 'arken iir liin1pligt eller 111iijligt att li.ireslä all 
riillighctsbegriinsande lagar obligatoriskt skall granskas a' lagrädet. Jag har diiremut 
inte n!tgot all invända mot li.irslagct att lagrådets stiillning blir föremål for en 
forutsiillningsliis utredning som inte bcgriinsas till att avse endast frågan 0111 

granskning a\' riiltighetsbcgriinsande lagstil"tning utan solll giilkr lagr~dcts uppgil"tt.:r 
inom hela lagstiftningsolllrf1det. Ett sadarn utrcdningsuppdrag bör anf()nros tu en 
parlamentariskt samlllansatt kolllmittc uch forcnas lllcd uppgifterna all utreda 
fr;\gorna om siirskilda uppskovsreglcr i fräga Olll riittighctsbegriinsande lagstiftning och 
ulll grundlagsreglering av lagprö\ ningsriitten. 

Det hör und·~rstrykas att lllitt stiillningstagandc i den nu behandlade fr;!gan givetvis 

inte skall tolkas sa att jag lllotsättcr mig att riittighetshcgriinsande lagstiftning granskas 
av lagrådet. Jag delar i denna fråga den uppfattning sulll har uttryckts av hl. a. hi\gsta 
dolllstolcn all saclan granskning i praktiken hör ske i betydande utstriickning. 

Propositionen behandlades av konstitutionsutskottet (Kl.I 1975176:56). som 
också hade att yttra sig över ett antal borgerliga motioner angående 
lagrådsgranskning, alla i syfte att förstiirka och ut vidga denna (motionerna 
1975:94, 994 och 999 samt motionerna 1975176:2551, 2553 och 25541. 

1 motionen 1975:94 (c och fp) hemstiilldes om iindring av 8 kap. 18 ~ 
regeringsformen av innebörd dels att lagrådets yttrande skulle inhiimtas 
rörande lagförslag i ämne som avses i 2 och 3 *~samma kapitel med undantag 
för skattelagstiftning och lagförslag av ringa vikt, dels att ledamöter i lagrådet 
skulle utses enbart av högsta domstolen och regeringsriitten. 

Motionen 1975:999 (ml hade samma hcmstiillan som elen föregående samt 
innefattade därjämte yrkande om skyndsam utredning och regeringsförslag 
om inrättande av ett skattelagråd. 

I motionen 1975:994 ( m) hcmstiilldes som alternativ till yrkandena i de 
båda föregående motionerna och under förutsättning att dessa yrkanden inte 
vann bifall i :·iksdagen, att riksdagen beslutade att till 8 kap. 18 ~ RF fogades 
meningen "Om en lag skulle komma att verka retroaktivt i något avseende 
skall förslaget därom siindas till lagrädet for granskning". 

I motionen 1975176:2551 ( fp) föreslogs att lag som begränsar de fri- och 
rättigheter som behandlades i propositionens förslag till 2 kap. I * 1-5 och i 6 
och 8 *~ och 11 ~ andra stycket RF skulle granskas av lagrädet. som skulle 
yttra sig om lagens förenlighet med RF. Fann l<'grådet att ett lagförslag 
innebär bcgr:insning av yttrandefriheten, informati0,··sfriheten, mötesfrihe
ten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten .. llc; skyddet för förtrolig 
meddelelse, skulle en siirskild föreslagen beslutsordning tilliimpas. 

Motionen 1975176:2553 (m) innehöll samma yrkande som motionen 2551 i 
förevarande fräga. dock att lagrådets granskning och formerna för beslut om 
rättighetsinskränkningar föreslogs gälla :.iven vissa moment i föriildrariitten, 
som enligt motionen skulle upptagas i regeringsformen. 

1 motionen l 975/76:25'i4 (cl föreslog" att lai;rådcts yttrande alltid skulle 
inhämtas i fråga om lagförslag av rättighetsbegränsande innebörd. Yttrandet 
skulle därvid kunna begriinsas till frågan om lagförslaget var grundlagsen
ligt. 
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Lltskuttet. som avstyrkte motionsyrkandena. framhi.ill att det var förenat 
med S\'~trighetcr av olika slag att införa en ordning med ohligatorisk 
lagri1dsgranskning a\' alla riittighctshegriinsandc lagförslag eller inom gene
rellt angivna stora lagstirtningsomräden över huvud taget (Kli 1975/76:56 s. 
15). i.:1sko11e1 förordade i st:illet en förutsiiltningsliis utredning om lagrt"idets 
stiillning ol"i1 uppgifter. Som ett led i utredningsarhetel borde enligt utskottet 
kunna prövas de förslag i denna del som framkommit i motionerna. Flera 
ledamöter (c. fp och m) i utskottet reserverade sig hiiremot och föreslog i tre 
lliika reservationer att förslag till lag som begriinsade i propositionen 
hehandlade fri- och riitligheter alltid skulle granskas av lagrädet, som siirskilt 
skulle yttra sig om förslagets förenlighet med RF (s. 66 ff. ). Vidare föreslogs 
•ltt lagd1det ohligatoriskl skulle yttra sig i)ver lagförslag i iimne som anges i 8 
kap. 2 och 3 ~~ RF, med undantag lör lagförslag med föreskrifter om skatt och 
lagförslag av ringa vikt Is. 83 f. och 124). Tva ledamöter( ml ansag vidare att ett 
siirskilt skattelagråd borde inriittas (s. 85l. 

Riksdagen beslöt i enlighet med utsko!!cts förslag. 

6. 5. 2 A.' onst i 1111io11s111sko11 ets gra nsk 11i11gsbe1 änka nden 

Konstitutionsutskottet !KUJ har ägnat särskild uppmärksamhet ål omfatt
ningen och inriktningen av lagrådsremisserna för tiden efter 17.2.1971 (dagen 
för grundlagsiindringen) till och med år 1976. Inom utskottets kansli har 
utarbetats promemorior. intagna som bilagor till KU:s granskningsbetän
kanden ( KU 1972:26. 1973:20, 1974:22, 1975: 12. 1975/76:50 och 1976/77:44), 
utvisande dels vilka lagförslag som remitterats till lagrådet, dels vilka som 
inte remitterats till lagrådet men som enligt de tidigare gällande reglerna torde 
ha hört till del obligatoriska granskningsområdet. 

L:nder den obligatoriska lagrådsgranskningens sista två år. 1969 och 1970, 
uppgick antalet lagrådsremisser till omkring 50 respektive drygt 60. Enligt 
konstitutionsutskottets undersökningar rernillerades under tiden 
17.2-31.12.1971 21 lagförslag till lagrådet samtidigt som 12 lagförslag som 
enligt förut giillande regler torde ha hört till det ohligatoriska gransknings
området. l:imnades till riksdagen utan att ha remitterats till lagrådet <KU 
1972:26 s. 29 f.). 

Ar 1972 lade regeringen fram 15 propositioner med lagförslag som hade 
granskats av lagrådet (av dessa omfattas fyra också av den nyss angivna 
siffran för lagrådsremisser under år 1971) och 18 propositioner med förslag 
inom det tidigare obligatoriska området som inte hade granskats av lagrådet 
!KU 1973:20 s. 10 rn.:h 151 ff.). 

Motsvarande siffror för år 1973 var I 3 respektive 26 (K Li 1974:22 s. 28 och 
235 IT.). för år 1974 10 respektive 32 (K U 1975: 12 s. 21 och 151 ff.) och för år 
1975 20 respektive 21 (KLI 1975/76:50 s. 20 och 217 ff.J. Av de under år 1976 
till riksdagen avgivna lagförslagen hade åtta granskats av lagrådet. Under 
1976 hade vidare riksdagsutskott i tre fall begiirt lagrådets y!!rande över 
propositioner ( K U 1976177:44 s. 17 och B 66). Ltsko!!et redovisar för år 1976 
inte vilka propositioner med förslag inom det tidigare obligatoriska området 
som inte har blivit föremål for lagrådsgranskning. 

Konstitutionsutskottet uttalade beträffande år /97 / att erfarenheterna av 
slopandet av den obligatoriska lagrädsgranskningen ännu inte var tillräckliga 
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för en s~iker hedi>mning av Kungl. Maj:ts praxis pi\ detta område ( K U 1972:26 
s. 7). 

Då utsk1)ttet inte ville föregripa riksc.Jagsbehandlingen av förslaget till ny 
författning (prop. 1973:90) föranledde granskningen av lagråc.Jsremisserna 
under är/ 9 7:: in te n[igot u !skottets u ttalamle i l'iirevarande sammanhang (KL 
1973:20s. Il). 

I sc'irski/1 1·11ra11de till utskottets hetänkanc.Je avseende är l'J7:} anförde sju 
borgerliga ledamöter av utskottet bland annat <KU 1973:20 s. 23J: 

Den rcdnvisning som utskot t.::t liimnar a\· lagrihlsn:miss<:rna under I 972 ,·i-;ar en! igt var 
uppfottning hetydclscn a\· lagräusgranskning. Lagrådets synpunkter har sillunda 
li.iranlctt iindringar i 14 av 15 remitterade lagforslag. Antalet lagrådsremisser har duL·k 
sjunkit viiscntligt frt111 1971 till 1972. 

I övrigt hiinvisade de sju ledamöterna till den förestående riksdagsbchand
lingen av llir.,;laget till ny författning. 

Betriiffamk år 1973 fann utskottet. enär utskottet inte ville föregripa 
behandlingen av t vä motioner ( 1974:99 och 1974:593). båda med syfte att 
utvidga lagrådsgranskningen. inte skiil låta granskningen av lagr[1c.Jsremis
serna föranleda något utskottets uttalande <KU 1974:22 s. 29). 

I siil'.lki/1 .1·111w1cl<' till utskottets hetiinkande avseende år 1973 anförde sju 
borgerliga utskottsledamöter bland annat (Kli 1974:22 s. 58): 

Den redovisning som utskottet liimnar ang~\endc lagradsrcmisserna visar en kontinu
erlig nedgang 3V det antal lagförslag som årligen hlir föremål för lagrådets granskning. 
Detta måste a:ises hetiinkligt mcLI hiinsyn till det skydd for rcittssiikcrhctsintrcssct. 
enhetligheten. ~~onsekvcnsen och klarheten i r;iltssystemet som lagr~dsgranskningcn 
enligt vår mening utgör. 

I övrigt han visade ledamöterna till den borgerliga reservationen till utskottets 
hetfokande rörande författningsreformcn (KLJ 1973:26 s. 55 och 125)samt till 
utskottets för:::stäende behandling av ovannlimnda motioner rörande lagri1ds
gransk ningen. 

I fråga om år /97-/ fann utskottet. med h~invisning till tre tidigare (s. 122) 
nlimnda motioner ( 1975:94. 1975:9()4 och 1975:999), alla med syfte att utvidga 
lagrådsgranskningen utöver giillande författning. ej skiil att föregripa 
motionsbchandlingcn genom nägot siirskilt uttalande ~örande granskningen 
av de till riksdagen avgivna lagpropositionerna ( KU 1975: 12 s. 21 f. ). 

I siirs/.:.il1r11ra11de till utskottets bctiinkande anfrirde sju borgerliga utskotts
ledamötcr bland annat (KLJ 1975:12 s. 39): 

Utskottets redovisning av lagrådsgranskningens omfattning visar en ytterligare 
nedgång under 1974 i förhållande till tidigare 1Ir. Som vi vid olika tillfällen framhällit 
anser vi lagnidsgranskningen utgöra ett skydd for rättssiikerheten och en garanti för 
enhetligheten. konsekvensen och klarheten i r:ittssystcmct. Mot denna hakgrunLI iir 
den kontinuerliga minskningen av antalet lagrådsremisser hetiinklig. Den vcrkstiillda 
granskningen visar också. att man inom regeringen varken följer några enhetliga 
principer eller företar någon samlad hcLlömning rörande vilka lagförsla:; som skall 
remitteras till lagrådet. 

Granskningen av de under år 1975 till riksdagen avgivna lagpropositionerna 
föranledde inte något siirskilt uttalande från utskottets sida. Utskottet 
hänvisade till den förestående propositionen 1975176:209 rörande fri- och 
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r:ittighctcr i grundlag jämte de ovann:imnda motionerna <K U 1975176:50 s. 
19 f.). 

I särskilt i·111w1dc till granskningshctiinkandet anförde sju borgerliga 
utskollsledamöter bland annat IKU 1975176:50 s. 65): 

Som vi vid olika tillfalkn franih311it tillm~iter \'i lagrådet en utomordentlig' ikt som ett 
juridiskt gran sk ningsorgan i lagstift ningsproccsscn. - - - De undcrsiikningar av 
lagrådsremissernas omfattning som utskollet företagit alltsedan 1472 visar all de ll/71 
iinclraclc reglerna for lagritc.Jsgranskningen inte lett till alt lagrådet kommit att utnyttjas 

på ett iinclamalsenligt sätt. 

Beträffande år l97n fann utskollet - med hiinvisning till då pågående 
utredningsarbete (Jagrådsutredningen samt r:i11ighetsskyddsutrcdningen) -
inte anledning göra nägot s~irskilt uttalande om utnyttjandet av lagrådsinsti
tutet under äret ( K U I 976177:44 s. I 7). 

6.6 Lagrådsutredningens förslag 

Enligt direkt i ven for lagrådsutred ni ngen sk ullc lagrädsu tred ningen överviiga 
dels lagrådets sammansiillning och arbetsformer, dels olika alternativ i fråga 
om inriktningen av granskningsverksamhetcn samt avgränsningen av ett 
obligatoriskt granskningsområde. 

Lagr[1dsutredningens direktiv framgår av vad chefen för justitiedeparte
mentet, statsrädet Romanus, anförde vid regeringssammantriidet den 20 
januari 1977 IDir 1977:2). I direktiven redogjorde depanementschefen bland 
annat för nu glillandc och tidigare bestiimmelscr på området. Vad departe
mentschefen i övrigt uttalade har införts i lagrådsutredningens betiinkamlc, s. 
245. 

Lagrådsutredningen har ullalat att det inte ankommer på utredningen all ta 
stiillning till frågan om liimpligheten i och for sig av att återinföra obligatorisk 
granskning. Mot bakgrund av vissa iivcrväganden rörande obligatorisk 
lagrådsgranskning på olika lagstiftningsområden har lagrådsutre<lningen 
utarbetat tre alternativ som innebär all endast en del av alla lagförslag skall 
obligatoriskt granskas av lagrådet. Alla de olika alternativen innehåller tre 
generella undantag från kravet på lagrädsgranskning, niimligen for lagförslag 
som int<! iir av mera ingripande betydelse for enskilda, för lagförslag som iir 
brådskande samt för lagförslag av sådan art att det med hiinsyn till 
granskningens iindamål lir uppenbart obehövligt att höra lagrådet. I sist
niimnda hiinseende åsyftas t. ex. föreskrifter som har sin bet~·delse i fråga om 
de allmiinna politiska grunderna och som inte innefattar lagtekniska 
svärigheter. 

Hetriiffande den n:irmare utformningen av alternativen hiinvisas till bilaga 

I ( s. 240 f. och 306 ff. ). 
I fråga om uvgrlinsningcn av området fören obligatorisk lagrådsgranskning 

har lagrådsutredningen ansett liimpligt att anknyta till regeringsformens m:h 
tryckfrihetsförordningens bestiimmelscr om krav pä Jagform pä vissa iimnes
omrt1d en. Lagrådsutred ni ngen har ansett att en obligatorisk lagrådsgransk
ning bör avse endast lagförslag, eniir den normgivning som sker i Jagform iir 
uv sådan omfattning att det inte skulle vara möjligt alt utöver denna ta upp 
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iiven regeringsförordningar. !lur e!l obligatoriskt granskningsomriide iin 
avgränsas rnr man. menar utredningen, riikna med att det (inn~ lagförslag 
som i del siirskilda fallet lämpligen bör granskas av lagrådet, trots att de faller 
utanför ett sådant område. Lagråclsutredningen har diirl()r ansett att det bör 
vara möjligt att inhiimta yttrande från lagrådet iiven i fråga om sädana 
lagförslag. 

Niir uet giiller metouen att avgränsa ett obligatoriskt granskningsomrädc 
hur lagrådsutredningen påpekat att det inte iir en frnmkomlig väg att räkna 
upp de lagar som bör omfattas av den obligatoriska granskningen. Om de 
olika lösningar som hiirvid kan tiinkas anför lagrådsutreclningen (s. 284 
f.): 

En såt.Ian iir att granskningsområdet bestiims genom en allmiint hållen regel. som 

förenas med möjlighet att under viss1, likaså allmänt hållna förutsiittningar avstå från 

att inhiimta lagrådets yttrande. En sådan regel skulle t. ex. k.rnna innehålla alt yllranLle 
från lagrådet skall inhiimtas över princir.1ellt eller praktiskt vih1ga lagförslag. om inte 

särskilda skiil hiiremot föreligger. Någon klar griins mellan vall som måste resp. inte 

behövde gram;kas skulle emellertid chi inte finnas. Detta skulle knappast innebiira en 

obligatorisk granskning i Lien mening som flirutsiillcs i utredningens direktiv. Ett 
alternativ som i huvuLlsak bygger på en allmiint hållen bestämmelse synes också allt for 

lösligt. iiven om bestiimmclsen kombinerat.les med en uppriikning av några typer av 

lagstiftning som den under alla förhållanden skulle om ratta (jfr lagtekniken i 8 kap. 2 
och 3 ~~ RFl. En ytterligare möjlighet all bestämma granskningsområdet skulle vara att 

•mge di: lagstiftningsomr[1den. som böromfallas. genom all anknyta till sådana begrepp 

som civillag, strafnag. skallelag etc. Dessa begrepp har emellertid inte någon fixerad 

innebörLI och metoden skulle med all sannolikhet vålla åtskilliga problem i prakti
ken. 

Lagrådsutredningen har funnit det ofrånkomligt all viilja en annan lösning. 
varigenom gränsen för vad som ingår i det obligatoriska granskningsområdct 
bestäms mera konkret. 

I det förslag (alternativ I), som lagrådsutrcdningen for sin del förordat. har 
en begränsning skett till sådan lagstiftning som till sin typ har ansetts mera 
viisentlig från granskningssynpunkt. Det föreslås omfatta bl. a. grundlagsbe
stämmelser om tryckfriheten. föreskrifter vilka begränsar de grundläggande 
fri- och rättigheterna som behandlas i 2 kap. regeringsformen och civilriittslig 
lagstiftning. Av offentligrättslig lagstiftning föreslås ingå föreskrifter som 
gäller brott eller rättsverkan av brott. utredning om brott. tvångsmedel eller 
utlämning eller annan åtgärd med anledning av brott eller misstanke om 
brott, tvångsmedel av annan anledning, rekvisition eller annat sådant 
förfogande, inskränkningar i rätten att förvärva eller inneha fast egendom 
eller tomträtt, fastighetsbildning, konsumentskydd. natur- och miljövärd, 
utsökning och konkurs samt föreskrifter som g1iller skatt på inkomst, 
förmögenhet. arv eller gåva. Av annan lagstiftning som föreslås ingå i det 
obligatoriska granskningsområdet kan särskilt nämnas föreskrifter om 
domstolar och rättegång samt sekretesslagstiftning. 

Alternativ Il ären utbyggnad av alternativ I. Skillnaden mellan dessa båda 
alternativ och alternativ III hänför sig till beskrivningen av vilka föreskrifter 
inom områd•::t för 8 kap. 3 ~ RF som skulle höra till det obligatoriska 
granskningsområdet. I stiillct för en uppräkning av ämnesomräden skulle 
som rekvisit för granskningsobligatorium kunna anges i 3 ~ t. ex. "före-
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skrifter som avses i J ~- om foreskrifterna måste ans.:s vara principiellt 
viktiga". 

Frän kravet på en ohli)!atorisk lagräusgranskning har lagriidsutredningen i 
samtliga alternativ foreslagit dels det undantaget att straffbcstiimmelser i 
specialstraffriillen inte skall hehiiva granskas av lagrt1dct om inte striingarc 
straff iin ningclsc i ett år stadgas. dels. som niimnts tiLligare. generella 
undantag for föreskrifter som inte iir av mera ingripande hetydclse för 
enskilda och inte heller iir av invccklaLI beskaffenhet. för siirskilt bråLlskande 
lagstiftning samt flir flireskriftcr av sådant slag att det med hiinsyn till 
lagrädsgranskningens iimlamal iir uppenbart obehövligt att höra lagrädet. 

Expenen hos lagrådsutredningen. depanementsr:ldet Gunnar Björne. 
förordade i ett särskilt yttrande att skattelagarna skulle falla utanför det 
obligatoriska granskningsområdet med undantag av föreskrifter om arvs- och 
gåvoskatt samt föreskrifier om grunderna för taxerings- och upphördsforfa
randet vid den direkta beskattningen och därmed sammanhiingande proces
suell lagstiftning. Björne yttrade hl. a. att skattelagstiftningen ofta rör frågor 
som iir politiskt kontroversiella. att bedömningen. hur lagstiftningen hör 
utformas. är starkt beroende av politiska värderingar samt att denna 
lagstiftning diirför \'Ore mindre viil Himpad för obligatorisk lagn'\dsgransk
ning. Erfarenheten visade vidare enligt Björne att skattelagstif'tningen av de 
politiskt ansvariga vanligtvis ansågs \'ara av mycket brådskande natur. 
Björne erinrade 0111 den av majoriteten föreslagna regeln att lagrådets hörande 
kunde underlåtas. om cHirav följande dröjsm:ll skulle leda till avsevärt men. 
och fann det sannolikt att denna regel skulle få åberopas ofta i fråga om 
skattelagstitiningen och snarare få karaktären av huvudregel iin av undan
tag. 

Lagrådsutredningen har också aktualiserat frågan om lagprövningsrätten. 
1-Hirom yttrar utredningen (s. 284): 

Även um bestiimmclserna om vad som obligatoriskt skall gransk<L5 av lagrådet 
utformas si1 klan och entydig.I som möjlig\. måste fråga ibland kunna uppkomma om 
inte en av riksdagen antagen lag, som inte har granskats av lagr<\det. riitteligen t..mle ha 
underkastats sådan granskning. Detta leder i sin tur till frågan om underlåtenhet att 
höra lagrädet n;ir det skulle ha skett inverkar på lagens giltighet. - - - Lagpriivnings
rätten. som hitintills har förblivit oreglerad. iir f. n. f(ircmål för prövning av 
rättighetsskyddsutredningen. Anledning saknas diirfor at\ i nu forevarande samman
hang ta ståndpunkt till niimnda fråga. Utredningen vill emellertid framhålb foljande 
synpunkter. Lagrådet har inte någon beslutande funktion utan har endast all avge 
begärt yttrande. vilket inte iir bindande for regeringen och riksdagen. De\ kan diirfor 
miihända siigas vara mindre f(iljdriktigt, om underlåtenheten att höra la~rådet skulle 
föranleda en lags ogil1ighe1. A andra sidan kan inte bortses från a\l lagrå~lcls hörande 
ofta föranleder iindringar av remitterade forslag. Vidare skulle en ordning. som innebiir 
att underl<llenhet att inhiimta lagrådets y\lrancle niirså hade bort ske inte inverkar på en 
lags giltighet. kunna tiink<L'i foranleda utt minskad uppmiirksamhet iignas frägan om 
lagrådsremiss behövs. Om ogiltighet skall kunna ifrågakomma. bör det ime vara i andra 
fäll än då det iir uppenbart att lagrådets yttrande borde ha inhämtats. I praktiken torde 
man knappast ha anledning riikna med att lagrådsremiss skall underlåtas niir det av 
bestiimmelserna klan framgår att lagrådets hiirandc skall vara obligatorisk\. 

Lagrådsutredningen utgår från att laggranskningen ~iven i fortsiittningen 
skall ankomma på en siirskild institution. beniimnd lagrådet. 

Lagrådl'l 127 



I 28 Lagrådet sou 1978.J-l 

Oavsett hur ett obligatoriskt granskningsområde närmare bestiims måste 
man, enligt utredningen Is. 2f>2l. riikna med att flera lagförslag skall kunna 
granskas samtidigt. Utredningen förordar diirvid att lagrådet behålls som en 
enhetlig institution som vid hehov kan arbeta på avdelningar. Man rnr då en 
avseviirt smidigare organisation och diirmed biittre möjlighet att utnyttja 
lagrådets arbetskapacitet. 

Betr~iffand·~ lagrådets sammansättning f1amh[1ller lagrådsutredningen att 
lagrådets karaktiir av i princip en representation av högsta domstolen och 
regeringsriittt:n bör bibehållas. Som skiil fiir att laggranskningen skall utföras 
av ledamöter i högsta domstolen och regeringsriitten har. framh[iller 
utredningen Is. 265), brukat anföras främst viirdct av att den erfarenhet av den 
dömande verksamheten i högsta instans som dessa domare har förv~irvat 
tillförs lagstiftningsarbetet. liksom den betydelse för rättstilHimpningcn som 
deltagandet i granskningen av lagförslag anses ha. Angivet sbl för att 
laggranskningen bör ankomma på domare i högsta domstolen och regcrings
rätten är enligt lagrådsutredningens mening fortfarande i huvudsak bärande. 
Utredningen pekar iiven på andra omstiindighetcr, som kan åberopas, till 
exempel att verksamhet i någon av de båda högsta instanserna iir iignad att ge 
stor förtrogenhet med riittssystemet och överblick över detta, all dessa 
instansers ledamöter i allmänhet har betydande erfarenhet av lagstilinings
arbete samt att det förhållandet att laggranskningen åvilar ledamöter i dessa 
båda instanser dessutom ansetts utgöra en garanti för det granskande 
organets sjiilvstiindighet gentemot regeringen och riksdagen. 

Enligt lagrådsutredningens direktiv skall lagrådsgranskningen i princip 
inte få ta i anspråk ner domare från högsta domstolen och regeringsrätten än 
som motsvarar två lagrådsavdelningar i nuvarande sammansättning, eller 
högst åtta domare mec..I fri fördelning mc.::llan antalet just itieråc..I och regerings
råd. 

För att lagrådets granskningskapm:itet skall kunna ökas har lagrådsutred
ningen föreslagit att antalet ledamöter på lagrådsavdelning minskas. Frågan 
om lagrådsavdelnings sammansiittning har. framhåller utredningen. också 
samband meJ antalet avdelningar som krävs för att lagrådet skall kunna 
bemiistra den arbetshörda som kan viint<L~. Med de alternativ i fråga om det 
obligatoriska granskningsområdet som utredningen lägger fram måste 
möjlighet finn<l5 för lagrådet all arbeta på tre avdelningar. Inte heller kan ett 
behov av fyra avdelningar uteslutas. Utredningen menar att så många 
avdelningar intt: hör finnas annat än rent tillnilligt. 

Lagrådsutredningen föreslår (s. 268) att lagrådsgranskningcn skall kunna 
utföras av avdelning med tre ledamöter. Vid en sammansiittning med tre 
ledamöter kan man cliirvid - med sammanlagt nio ledamöter fran högsta 
domstolen och regeringsrätten - alltid riikna med tre avd cl ningar och, om tre 
av ledamöterna rekryteras utanför kretsen av i tjänst varande justitieråd och 
regeringsråd, även fyra avdelningar. Av de tre ledamöterna på en avdelning 
bör n~imligen enligt utredningen en ledamot kunna rekryteras utanför 
kretsen av aktiva justitieråd och regeringsråd. 

Mot bakgrund av att det obligatoriska granskningsområdc som utred
ningen föreslår omfattar lagfÖrslag inom olika lagstiftningsområden fallande 
inte endast inom högsta domstolens verksamhetsområde förordar utred
ningen att lag.rådets avdelningar skall kunna ha sinsemellan olika samman-
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sättning i fråf!a om proportionen mellan antalet justitieråd och antalet 
regeringsråd. Avdelning föreslås (s 2701 således kunna bestå såviil av två 
justitieråd och ett regeringsråd som av ett justitieråd och två regeringsråd, 
beroende på inom vilken domstols verksamhctsomrädc som ett remitterat 
lagförslag i första hand faller. 

!V1öjligheten att anlita fackman bör enligt lagrådsutrcdningens mening 
kunna bibehållas. Sådan fackman hör förordnas att biträda som särskild 
sakkunnig och inte som för niirvarande ha ställning som ledamot. 

Lagrådsutredningen anser (s. 271) att den nuvarande tjiinstgöringstiden 
om två år iir viil avvägd. Redan med hiinsyn till att tjiinstgiiringstiden inte hör 
vara längre iin två år iir del, enligt utredningens mening. inte liimpligt att 
organisera lagrådet som en ordinär myndighet med f<L5t inriittade tjänster; 
man skulle då bland annat behöva laborera med tjiinstledighet för de berörda 
domarna. Med bibehållande av den faktiska anknytningen till de två högsta 
domstolarna underliittm; möjligheten alt ta i anspråk justititeråclen och 
regeringsråden för dömande verksamhet när der<L~ deltagande i laggransk
ningen inte påkallas. 

Med ett obligatoriskt gran sk ningsområde enligt något av de alternativ som 
lagrådsutredningen lägger fram kan laggranskningen enligt lagrådsutred
ningen (s. 271) antas normalt ta i anspråk minst två avdelningar. Avdelning
arna bör enligt förslaget likstiillas formellt, sålunda bör den nuvarande 
ordningen med ordinarie och extra avdelningar överges. 

Betriiffande frågor om tjänstgöringsskyldighet. tjiinstgöringstidens längd 
och utseende av ledamöter i lagrådet hiinvisas till lagrådsutredningens förslag 
(S. 271 ff). 

Beträffande lagrådets arbetsformer anför och föreslår lagrådsutredningen 
bland annat följande. 

Lagrådets yttrande skall även fortsättningsvis inhämtas av regeringen och 
avse ett av regeringen godtaget lagförslag (s. 274). Detta utesluter i och för sig 
inte att lagrådet kan påbörja granskningen dessförinnan. Departement bör 
under beredningen av ctt lagstifiningsiirende kunna begära att under hand få 
höra lagrådets synpunkter bctr~iffandc viss fråga. Sistnämnda förhållanden 
torde inte kräva någon uttrycklig reglering. Det bör i fortsättningen liksom 
hittills ankomma på lagrådets ledamöter att själva avgöra vilket arbetssätt 
som är lämpligast. Lagrådet skall. enligt förslaget. vidare ha frihet att avgöra 
vad i ett remitterat lagförslag som iir i behov av en närmare granskning. Det 
departement i vilket förslaget har utarbetats bör vara skyldigt att tillhanda
hrilla l~implig föredragande, även om lagrådets yttrande har begärts av 
riksdagsutskott (s. 277). Om remiss från riksdagsutskoll skulle avse ett 
lagförslag som har väckts inom riksdagen, hör det ankomma på utskottet att 
ställa föredragande till lagrådets förfogande. Bestlimmelser om detta föreslås 
bli intagna i lagen om lagrådet. Lagrådets yttrande skall avges skriftligen, men 
liksom för närvarande hör redaktionella och liknande anmärkningar kunna 
göras under hand. I fråga om utformandet av yttrandena skall det ankomma 
på lagrådets ledamöter att själva bedöma hur man liimpligen bör förfara. 

Lagrådsutredningen har funnit att det - med hiinsyn till att lagrådet enligt 
nya RF inte principiellt torde skilja sig från andra myndigheter - framstår som 
naturligt all lagrådet, niir det avger begärt yllrande över ett lagf<.irslag, alltid 
redovisar myndighetens mening. Mot bakgrund härav föreslås regler om 
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omröstning niir skiljaktiga meningar förekommer och om vem som skall vara 
ordförande på avdelning. Se vidare hiirom i forslagct. s. 277 f. 

6. 7 Antalet lagrådsremisser efter 1971 

Vid sin egen bedömning av hur regeringen utnyujat lagrådsgranskningen 
efter 1971 har rättighetsskyddsutredningen hämtat material från såviil 
lagrådsutredningens betänkande som konstitutionsutskotLcts gransknings
betänkandcn (jämför ovan avsnitt 6.5.2). Utredningen har diirutöver 
inhämtat vissa uppgifter. 

Efter övergången till det fakultativa systemet minskade antalet lagrådsre
misser kraftigt. Efter grundlagsändringen i februari remitterades under 1971 
27 lagförslag till lagrådet. Under samma tid förelades riksdagen 12 lagförslag 
som inte remitterats och som enligt tidigare gällande regler torde ha hört till 
det obligatoriska området, sådant detta hade kommit att tillämpa-;. Motsva
rande siffror IOr de följande åren var för 1972 15 ( 18). för år 1973 13 ( 26), för år 
1974 11 (31) och för är 1975 20 (21 ). Under 1976 remitterades av regeringen 8 
lagförslag. Motsvarande siffror för 1977 var 26 (J 9). 

Som exempel på lagförslag som inte lagrådsgranskades kan närnn;L-; förslag 
till sjömanslag (prop. 1973:40), till lag om tillfälligt omhändertagande (prop. 
1973: 115), till ledningsrättslag (prop. 1973: 157), till lag om rättegången i 
arbetstvister (prop. 1974:77), till lag om ändring i föräldrahalken ( prop. 
1974: 142, gällande hl. a. grunderna för omyndighetsförklaring och Liess 
hiivande, förmyndares uppgifter och vissa iindrade processuella regler) samt 
till lag om bostadsdomstol (prop. 1974: 151 ). 

Propositionerna i lagärenden under åren 1971-1977 utgjorde omkring 60 
procent av s<mllliga propositioner. Till lagrådet remitteraLie lagförslag under 
samma tiLI uppgick år 1971 till 36 procent av lagpropositionerna. 1972 till 20, 
1973 till 11, 1974 till JO. 1975 till 16 .. 1976 till 6 samt 1977 till 30 procent. 

Siffrorna visar att antalet lagrådsremisser sjönk kraftigt under åren 
1971-1974 och att de under 1975 åter steg. Under år 1976 remitlerade 
regeringen endast åtta lagförslag till lagrådet. Under 1977 remiuerades 26 
lagförslag. medan 19 tillhörande det gamla obligatoriska området inte 
remitterades. Antalet sådana lagförslag, som enligt tidigare gällande regler 
torde ha hört till det obligatoriska granskningsområdet och som inte 
remitterades till lagrådet. ökade under åren 1971-1974. För år 1975 var antalet 
sådana förslag lägre än 1974 men högre iin 1971. 

Samtliga de förslag, som efter övergången till en fakultativ ordning och 
fram till och med 1977 har remitterats till lagrådet, kan, med något enstaka 
undantag under 1977, hiinföras till det tidigare ohligatoriska granskningsom
rådet. 

Mot bakgrund av den gemensamma borgerliga reservationen till konstitu
tionsutskottets yttrande över prop. 1970:24 och nenalet borgerliga motioner 
under de följande åren, alla i syfte att utvidga lagrådsgranskningen utöver 
gällande författning, har utredningen funnit det vara av intresse att närmare 
undersöka hur lagrådet utnyttjats efter regeringsskiftet 1976. 

Att bygga en sådan bedömning på andra halvåret 1976 iir på grund av 
regeringsskiftet knappast rättvisande och denna tid torde kunna lämnas 
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utan for vidare jiimfiirel ser. ll nder år 1977 remitterades, som framgår ovan, 26 
lagforslag till lagrMct. Nästan alla Hmle kunna hiinfliras till det tidigare 
obligatoriska granskningsnmrådet. Under samma tid rörelades riksdagen 19 
lagfrirslag. som inte granskats av lagrådet och som torde likaledes kunna 
hiinföras till det tidigare obligatoriska området. 

Ciiillande regler, enligt vilka det överliinrnas till regeringen att fritt 
bestiimma iiver vilka lagförslag lagrädets yttrande skall inhiiml<t~. har 

tilliimpats på ell relativt likartat siitt av regeringen, oavsett vilka partier den 

representerat. Det förefaller möjligen som om en viss förändring har skell 

under det sencL~te året. Emellertid finns ännu inte tillräckligt lång erfarenhet 

rör att grundliigga cll slutgiltigt omdiime. 

Av intresse vid bedömningen av lagrådets roll i lagstiftningsarbetet efter 
övergången till fakultativ granskning är i detta sammanhang vidare uppgifter 

om lagrådets tjänstgöring. Lagrådet arbetade på två avdelningar. en ordinarie 
och en extra. under hela år 1971 och fyra och en halv månad, fr. o. m. den 14 
augusti till årets slut. år 1972. En extra avdelning var också i tjänst under hela 
år 1973. Under år 1974 var en extra avdelning förordnad sammanlagt sju 
månader. den I januari-den 11 april och den 16 september-den 31 december, 
och under år 1975 nio och en halv månad. den I januari-den 30 juni och den 
15 september-den 31 december. Under år 1976 var en extra lagrådsavdelning 

förordnad från årets början t. o. m. den 31 mars och fr. o. m. den 29 november 
till årets slut. En extra avdelning v<1r förordnad under hcfa år 1977. Därutöver 
var ytterligare en extra avdelning i tjänst under drygt sex månader, den 7 
febru<1ri--den 23 maj och den 29 augusti-20 november. 

6.8 Överväganden 

6.8.1 Allmänna utgångspunkter 

I direktiven för rättighetsskyddsutredningen har dep<1rtementschefen anfört 
att starka skäl enligt hans mening talar för ett återinförande av en obligatorisk 
medverkan av lagrådet i lagstiftningsarbetet (Dir 1977:1 s. 5). Utredningen 
har enligt direktiven att mot bakgrund av det av lagrådsutredningen 
redovisade materialet ta ställning till hur man skall avgränsa området för den 
obligatoriska lagrådsgranskningen, hur lagrådet sk<1ll vara sammansall och 
hur dess granskning av rättighetsbcgräns<1nde lagar skall föras in som en 
särskild del av rättighetsskyddet. 

Direktiven för rättighetsskyddsutredningen är således i fråga om lagrådets 
ställning och uppgifter närmast inrikt<1de på ett system med obligatorisk 
granskning av förslag till lagar på bestämda områden. Ett sådant system 

medför vissa krav på lagrådet i kvantitativt hänseende. Dessa krav måste 
stiillas i relation till det antal personer som skall tjänstgöra i lagrådet. En given 

utgångspunkt är all lagrådet åtminstone till väsentlig del skall bestå av 
justitieråd och regeringsråd. Detta ger garanti inte bara for hög kompetens i 
allmänhet utan också för att aktuell erfarenhet av rättskipning på skilda 

områden kommer att stå till lagrådets förfogande. 

Många skäl talar för att de två högsta domstolarna inte bör bli större än de är 
nu. Enligt direktiven för lagrådsutredningen bör lagrådsgranskningen i 
princip inte få ta i anspråk ner domare från de två högsta domstolarna än som 
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motsvarar 1vå lagrådsavdelningar i nuvarande sammansiillning. Lagrådsul
rcdningens förslag innebär all högs! nio juslilie- eller regeringsråd skall 
ljänslgöra samtidigt. Della bör vara den yt1ers1a gränsen. 

De1 råder ;Jllmiin enighet om all lagrådets verksam hel iir viirdefull såsom 
ett led i arbete! på all få fram fullgoda lagförslag. Granskningen i lagrådet är en 
garanti för att rättssäkerhe1sintn.:sset sam I kravet på enhetlighet, konsekvens 
och klarhet i riittssys1eme1 iakttages. 

De regler om obligatorisk granskning som gällde fram till 1971 gav säkerhet 
för all alla förslag till lagar på vissa centrala områden rem i lierades till lagrådet. 
Detta systern var dock behäflal med vissa svagheter. Det fanns ingen 
möjlighet att göra undantag för obetydliga lagiindringar så liinge de föll inom 
obligatoriet. Lagrådets arbetstid kom alltså att tagas i anspråk för vissa föga 
angelägna uppgifter. Man kom i praxis inte heller att i nämnvärd omfattning 
utnyttja möjligheterna all begära lagrådets yllrande över författningar som 
låg utanför det obligatoriska området. Skatteförfattningarna hänvisades t. ex. 
- med något undantag - inte till lagrådet. 

Detta är bakgrunden till den ändring i fråga om lagrådets hörande som 
gjordes åren 1970 och 1971. Majoriteten inom konstitutionsutskottet yttrade 
alt en övergång till ett fakultativt system över hela fältet var den enda lösning 
som kunde garantera den önskvärda flexibiliteten i lagrådets arbete utan att 
högsta domstolens och regeringsrältens uppgifter som domstolar skulle lida 
men. Utskottsmajoriteten betecknade det som en brist att det med då 
gällande ordning inte fanns utrymme för en mera omfattande granskning 
inom det fakultativa området; en lagrådsgranskning av lagförslag inom della 
område framstod, menade utskottsmajoriteten, i åtskilliga fall som en 
angelägnare uppgift än granskningen av vissa förslag inom den obligatoriska 
sektorn. Vid övergång till ett fakultativt system skulle det bli möjligt att väga 
hithörande intressen mot varandra och att därvid göra den prioritering som 
vid en helhetsbedömning fram~tode som riktigast. 

De förhoppningar som knöts till 1971 års reform har inte infriats. En 
förklaring härtill kan vara att arbetet med ett lagförslag ofta från i varje fall 
någon synpunkt framstår som brådskande. Endast ett par enstaka lagförslag 
utanför det gamla obligatoriska området har remitterats till lagrådet. 

Ett självklart mål vid utformningen av de nya reglerna om lagrådsgransk
ningen bör vara att det totala värdet av granskningen blir så ston som möjligt; 
lagrådet skall granska alla de lagförslag som behöver dess granskning och inga 

andra. 
När lagrådsgranskningen gjordes frivillig, åberopades inte bara praktiska 

skäl utan även principiella. Härvid framhölls att det inte var förenligt med en 
fullt konsekvent parlamentarism att tillförsäkra ett organ som saknar 
parlamentarisk förankring en ovillkorlig rätt att yttra sig i vissa lagstiftnings
ärenden. Det borde, yttrades vidare, ankomma på regeringen att ensam 
avgöra hur dess förslag lämpligen borde förberedas och utformas. 

Föredragande departementschefen yttrade i 1970 års proposition att det 
tidigare förekom att lagrådet gjorde uttalanden med politisk innebörd. Sådana 
yttranden torde ha varit sällsynta under senare år. Riksdagen har vid olika 

tillfällen under efterkrigstiden uttalat att lagrådets granskning inte borde 
omfatta lagförslagens allmänna politiska grunder utan uteslutande ägnas 
deras juridiska sida. 
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Om man nu på nytt vill införa regler om att vissa lagar skall remitteras till 
lagrädet, iir det angeHiget att man samtidigt skapar säkerhet för att lagrådet 
inte får stiillningen av ett politiskt organ. Det torde numera råda full enighet 
om att lagrildcts granskning bör omfatta endast lagförslagens juridiska sida 
och all prövningen av förslagens allmlinna politiska grunder ankommer 
uteslutande på riksdagen och regeringen. Utredningen anser att denna sida av 
problemet iir så viktig att regeringsformen bör innehålla en uttrycklig 
bestiimmelse i ämnet. 

Då man med principiellt be\Onadc resonemang har tagit avstånd från ett 
system med obligatorisk remiss till lagrådet i vissa fall, kan gällande 
grundsatser om lagprövning ha haft viss betydelse. Man kan ha hyst farhågor 
för att regler om obligatorisk remiss skulle kunna få den konsekvensen att 
riittstillämpande organ i efterhand skulle betrakta en av riksdagen beslutad 
lag, vilken inte hade granskats av lagrådet, såsom ogiltig diirför att organet för 
sin del fann att lagen i sjiilva verket föll inom det obligatoriska området. En 
sådan konsekvens av regelsystemet kan självfallet vara synnerligen allvarlig. 
Utredningen anser att man bör utforma reglerna om lagrådsgranskning så att 
risken för en riittstillHmpning av nu skildrat slag bortfaller. 

6.8.2 /11rik111i11gen av /agrddsgra11sk11i11gc11 

Vad som utmärker lagrådsgranskningen i jämförelse med den granskning 
som remissinstanser i allmänhet utför är att lagförslagen remitteras till 
lagrådet först efter det att regeringen har fattat principbeslut om att förslagen 
skall läggas fram för riksdagen. Syftet med lagrådsremissen är endast att 
regeringen skall få råd i rättsliga och lagtekniska frågor. 

Det torde vara ofrånkomligt att det i många fall råder skilda meningar om 
vad lagrådet bör befatta sig med. Vad som i ett läge ter sig som ett val mellan 
skilda tekniska metoder att nå ett mål kan senare, när de politiska partierna 
har börjat utforma sina ståndpunkter i frågan, vara ett politiskt omstritt 
problem. Sjiilvfallet får det inte komma i fråga att lagrådet exempelvis avstår 
från att hävda en mening i fråga om tolkning av en viss grundlagsbestäm
mclse därför att något av de politiska partierna har en känd ståndpunkt i 
frågan; detta skulle kunna öka risken för en senare konnikt mellan riksdagen 
och rättstillärnpande organ. 

I departementschcfens yttrande till 1970 års regeringsförslag angående 
lagrådet nämndes fyrn moment i den granskning som skulle ankomma på 
lagrådet, nämligen 

att undersöka om den tekniska metod som har valts för att realisera ett 
lagförslags syften är ändamålsenlig, 

2 att undersöka om olika regler i förslaget står i överensstämmelse med 
varandra, 

3 att undersöka om förslaget passar väl in i rättsordningen i övrigt, 
4 att uppmärksamma svårigheter som kan uppkomma vid tillämpningen av 

den nya lagstiftningen och göra klarläggande uttalanden om hur svårig
heterna skall bemästras. 

Något förslag om att de skilda momenten i lagrådsgranskningen skulle 
komma till uttryck i grundlagens text framlades icke. 
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Inte heller lagrådsutredningen har funnit det behövligt att forcs\~1 nt1gon 
grundlagsrcge\ om granskningens inriktning. Principen att lagrådet inte bör 
gå in pi'l de allmänna politiska överväganden som ligger till grund för 

lagförslagen iakttages. framhåller utredningen. sedan Wngc i lagrädcts 
verksamhet. Utredningen ansluter sig i sin framstiillning nära till vad som 
sades i I 9i0 års proposition om de fyra momenten i granskningen. 

Utredningen tillfogar härvid det niirmast självklara att lagrädet även bör 
kontrollera c.tt det sakliga innehållet i ett granskat lagförslag har kommit till 
uttryck i lagtexten på ett adekvat siitt. Lagrädsutredningen yttrar vidare att 

bedömandet. huruvida ett lagförslag är förenligt med annan lag. t. ex. 
grundlag. kan leda in lagrådet på politiskt kontroversiella frågor: utredningen 
hiinvisar här till 2 kap. 12 ~andra stycket regeringsformen. Under hänvisning 
till direktiven framhåller utredningen vidare att lagrådet också bör bevaka 
rättssäkerhetsintresset. Eftersom det vidare i praktiken inte alltid iir möjligt 
att dra en bestämd gräns mellan en rent formell juridisk-teknisk granskning 
och en gran5kning av förslagens sakliga innehåll. måste lagrådet ibland även 
av andra skäl i sina yttranden ge sig in på förslagens materiella innehåll. 

Lagrådsutredningen erinrar emellertid om att lagrådet yttrar sig över ett 

förslag först sedan regeringen har ställt sig bakom det och att detta föranleder 

att lagrådet bör iaktta återhållsamhet när det uttalar sig i materiellt 
hänseende. Utredningen säger slutligen att lagrådet givetvis inte har att yttra 
sig i andra hänseenden än som omfattas av den sakkunskap och erfarenhet 
som representeras i lagrådet. 

Rättighetsskyddsutredningen vill framhålla att det under senare tid 
knappast har förekommit några nämnvärda meningsskiljaktigheter i fråga 
om lagrådsgranskningens inriktning i sak. Den uppräkning av ändamålen 
med granskningen som gjordes i motiven till 1970 års förslag kan riittighcts
skyddsutredningen för sin del ansluta sig till. Inte heller de uttalanden som 
lagrådsutredningen har gjort i anslutning till denna uppräkning ger anledning 
till gensaga. Vad lagrådsutredningen anför torde i sjiilva verket rymmas inom 
momenten i uppräkningen. Att bevaka att ett granskat lagförslag inte strider 
mot rättssäkerhetens krav måste sålunda omfattas bl. a. av uppgiften att 
undersöka. •)m förslaget passar väl in i rättsordningen i övrigt. Detsamma 
gäller uppenbarligen bedömandet huruvida lagförslaget är förenligt med 

grundlag. En sak för sig är att den nya regeringsformen och alldeles siirskilt 

senare tillkomna mera preciserade bestämmelser om grundläggande fri- och 
rättigheter får till följd att lagrådet härvidlag får mera vidsträckta uppgifter än 

tidigare. 
Vid 1970-71 års reform fann man det inte nödviindigt att i författningstext 

precisera inriktningen av lagrådets granskning. I och med att granskningen 

inte längre skulle vara obligatorisk. fanns inte något behov av en sådan 

precisering. 
Om man emellertid nu skall låta grundlagen föreskriva att lagförslag av 

vissa typer skall eller bör granskas av lagrådet. kommer saken i ett annat lilge. 

Det blir då betydelsefullt, inte minst med tanke på lagrådets möjligheter att 
slå vakt om sitt oberoende. att grundlagen så långt möjligt gör det klart i vilka 
hänseenden lagrådet skall yttra sig. Lagrådet skall inte behöva riskera att bli 

utsatt för kritik vare sig för att dess granskning är politiskt inriktad eller för att 
det inte i den omfattning som hade varit påkallad ger sin syn på exempelvis 
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frågor om tolkning av grundlag eller frågor av rättssiikerhetskaraktiir. 
Från riksdagens och regeringens synpunkt kan det inte g[irna råda någon 

tvekan om att det är en fördel att förfoga över ett högt kvalificerat fristående 
organ sådant som lagrådet för granskning av rättsliga frågor, inte minst de 
frågor nm förenlighet med grundlag som med en fortgående utbyggnad av 
hcstiimmelserna om grundläggande fri- och riittigheter tenderat att bli allt 
viktigare. Förutsättningarna för att lagrådet skall fylla sin uppgift som 
rädgivare i rättsliga och lagtekniska frågor förbättras. om man genom att 
bestiimma inriktningen av dess granskning lyckas åstadkomma att lagrådet 
inte på något håll uppfattas som ett politiskt organ. Ett väsentligt viirde hos 
lagrådsgranskningen ligger i att den i hög grad minskar riskerna för konnikter 
i rlittstilliimpningcn mellan riksdagen och regeringen å ena sidan och 
domstolarna å den andra. 

I samband med de nu behandlade problemen niimnde lagrådsutredningen 
att det hade intriiffat att riksdagsutskott i beslut om remiss till lagrådet hade 
angivit att lagrådet skulle yttra sig över motioner som hade väckts med 
anledning av proposition. Sådana motioner hade ibland, nämnde utred
ningen, innehållit yrkanden som hade avsett propositionens allmänna 
politiska grunder, t. ex.. att propositionen till följd av rent politiska övervä
ganden skulle avslås. Det var. yttrade utredningen. önskvärt att remissen till 
lagrådet inte kom att avse sådana motionsyrkanden. 

Problem av detta slag torde få en naturlig lösning. om regeringsformen 
kommer att innehålla en föreskrift av hiir ifrågavarande slag angående 
inriktningen av lagrådets granskning. En sådan föreskrift måste få till följd att 
det vid remiss till lagrådet inte blir nödviindigt att i varje enskilt fall begränsa 
remissen till de i den här avsedda meningen rättsliga frågor som önskas 
belysta. Oavsett hur remissen formuleras skall lagrådet hålla sig inom elen 
ram som föreskriften om granskningens inriktning drar upp. 

Remitteras till lagrådet förslag som faller utanför ett obligatoriskt område, 
kan granskningsuppgiften självfallet begriinsas till något eller några av de i 
föreskriften angivna momenten. Av praktisk betydelse kan exempelvis vara 
att få en belysning av frågan, om ett förslag är grundlagsenligt. 

6.8.3 Området för /agrådsgranskningen 

Rättighetsskyddsutredningen har i det föregående angivit de allmänna 
utgångspunkterna för sina förslag om lagrådet. Utredningen har därvid ställt 
upp för sig det tämligen självklara målet att det totala värdet av granskningen 
blir så stort som möjligt; lagrådet skall granska alla de förslag som behöver 
dess granskning och inga andra. 

Förarbetena till I 97 I års ändring i grundlagen i fråga om lagrådet låter 
antaga att syftet med denna ändring var detsamma. Man sade sig vilja få ut av 
granskningen så mycket som möjligt av värde. Givetvis har lagrådsutred
ningen sökt tillgodose ett liknande syfte. Erfarenheten av tillämpningen visar 
att l 971 års regler inte helt motsvarade det angivna syftet. Mycket talar för att 
man hellre bör välja en metod i stil med den som lagrådsutredningen har 
förordat. 

I lagrådsutredningcns huvudalternativ bestäms det obligatoriska gransk
ningsområdet genom en uppräkning av skilda typer av föreskrifter, de flesta 
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typerna preciserade genom hiinvisningar till olika bestiimmclser i grundlag. 
Uppräkningen omfattar föreskrifter i grundlag om tryckfriheten, föreskrifter 
som innebär begriinsning av någon av de fri- och riittigheter som anges i 2 kap. 
regeringsformen, föreskrifter som avses i 8 kap. 2 ~ regeringsformen (i 
huvudsak hela civilrätten), vissa viktiga typer av offentligrättslig lag enligt 8 

kap. 3 * regeringsformen, föreskrifter som avses i 8 kap. 5 ~ regeringsformen 
såvitt gäller den kommunala beskattningen, föreskrifter om lagrådets 
sammansiittning eller tjänstgöring, vissa av de föreskrifter som enligt skilda 
bestämmelser i 11 kap. regeringsformen skall ha form av lag samt föreskrifter 

om begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar. Ett generellt 
undantag skulle gälla för sådana specialstraffriittsliga föreskrifter enligt vilka 
maximistraffet var högst fängelse ett är, detta givetvis under förutsättning att 
föreskrifterna inte på annan grund tillhörde det obligatoriska gransknings
området. Vidare skulle undantag från den obligatoriska granskningen giilla 
om en av tre uppräknade förutsättningar var för handen, nämligen 

att föreskriften ej var av mera ingripande betydelse för enskilda och ej 
heller var av invecklad beskaffenhet. 

2 att föreskriften var av sådant slag att det med hiinsyn till lagrådsgransk

ningens ändamål var uppenbart obehövligt att höra lagrådet, 

3 att lagrådets hörande skulle fördröja lagstiftningsfrågans behandling så att 
avsevärt men skulle uppkomma. 

Lagrådsutredningens förslag har avsevärda företräden i jämförelse med de 
regler som gällde intill 1971 års ändring. Medan det principiellt obligatoriska 

området skulle omfatta de centrala lagar som föll inom det gamla obligatoriet 
(allmän civil .. och kriminallag), skulle det däremot bli möjligt att lämna åt 
sidan sådana lagiindringar som har liten betydelse för enskilda och andra 
författningar som av en eller annan anledning saknar eller har endast ringa 
principiellt intresse. Förslaget skulle härigenom ge utrymme för granskning 
av lagar av vitsentlig betydelse utanför det tidigare obligatoriska området. Det 
skulle också göra det möjligt att underlåta remiss till lagrådet i fall av extrem 
brådska. 

Av betydelse för bedömningen av lagrådsutredningens förslag är vad det 
rlittsligt sett innebiir att granskningen i angivna fall är obligatorisk. Hiirom har 
utredningen, med hiinvisning till de resonemang som under senare år har 
förts om rättstillämp;mde myndigheters lagprövning, yttrat (s. 284) att 

lagrådet inte har någon beslutande funktion utan endast har att avge 

yttranden, som inte är bindande, och att det diirfdr måhända vore mindre 

följdriktigt, om underlåtenhet att höra lagrådet skulle föranleda en lags 
ogiltighet. A andra sidan, fortsatte utredningen, kan det inte bortses från att 

lagrådets höiande ofta föranleder ändringar i remitterade förslag och all en 

ordning, enligt vilken underlåtenheten inte inverkade på en lags giltighet, 

kunde tänkas föranleda att man ägnade minskad uppmärksamhet åt frågan, 

om remiss till lagrådet behövs. Om ogiltighet skulle kunna komma i fråga, 
borde det, yt:rade utredningen, inte vara i andra fall iin da det var uppenbart 

all lagrådets yttrande borde ha inhämtats. 

Som tidigare anförts bör man utforma reglerna om lagrådsgranskning så att 
man avlägsnar risken för en rättstillämpning som innebär att lagar, som inte 
har granskats av lagrådet, betraktas som ogiltiga därför att rättstillämpande 



sol 1 1978:34 

organ för sin del finner att lagen i sjiilva verket faller inom del obligatoriska 
området. Det linns goda skiil att antaga att det, om lagrådsutredningens 

förslag genomfördes, i praktiken inte alls eller i vart fall ytterst siillan skulle bli 
aktuellt för rättstillärnpande organ all ens allvarligt överväga att viigra 
tilliimpa en lag på elen grund att förslaget inte hade granskats av lagrådet. 

Enligt riittighetsskyddsutredningens mening iir emellertid lagrådsutred
ningens förslag från denna synpunkt inte helt tillfredsställande. Det är 

exempelvis knappast någon naturlig uppgift för ett rättstilliimpande organ att 
i efterhand pröva, om det vid lagstiftningsärendets behandling förelåg sådan 

brådska att avsevärt men skulle ha uppkommit såsom följd av lagrådets 

hörande. Något liknande giiller bedömandet, huruvida en föreskrift är av 

mera ingripande betydelse för enskilda. Det kan vidare sägas att hänvis
ningen i punkten 2 till lagrådsgranskningens ändamål måste framstå som 
oklar när grundlagstexten inte anger detta ändamål. Det senast sagda 

kommer i annan dager, om regeringsformen i enlighet med vad som har 
förordats hiir kommer att reglera inriktningen av lagrådsgranskningen. Som 

helhet vill emellertid rättighetsskyddsutredningen hiivda att det yttersta 
bedömandet av undantag sådana som de nämnda bör ligga i h~inderna på 

riksdagen. 
Med ett obligatoriskt granskningsområde, utformat enligt principerna i 

lagrådsutredningens huvudförslag, blir det i varje fall nödvändigt alt 
modifiera förslaget så att det blir en uppgift för enbart riksdagen att slutligt 
tilliimpa de skönsmiissigt utformade umlantagsreglerna. 

Att man på detta sätt minskar riskerna för konnikter mellan å ena sidan 
riksdagen och regeringen och å andra sidan de riittstilliimpande organen kan i 
praktiken fä till följd att regler sådana som de av lagrådsutredningen 
föreslagna uppfattas som mindre stela. Även med en sådan uppmjukning kan 

emellertid dessa regler stundom tänkas bli tillämpade på ett sätt som synes 
mindre tillfredsställande. Tidigare har nämnts att uppräkningen av före

skrifter som skulle tillhöra det obligatoriska området omfattade bl. a. vissa 
viktiga typer av offentligrättslig lag enligt 8 kap. 3 ~ regeringsformen. dvs. 
sådana föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som 
giiller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga 
eller ekonomiska förhållanden. Enligt lagrådsutredningens förslag skulle 
sådana föreskrifter höra till det obligatoriska området, om de gäller brott eller 
rättsverkan av brott, utredning om brott, tvångsmedel eller utlämning eller 
annan åtgärd med anledning av brott, tvångsmedel av annan anledning, 
rekvisition eller annat sådant förfogande, inskränkning i rätten att förvärva 

eller inneha fast egendom eller tomträtt, fastighetsbildning, konsument
skydd, natur- eller miljövård, utsökning, konkurs eller skatt på inkomst, 
förmögenhet, arv eller gåva. 

En uppräkning av vissa ämnen inom det mycket vidsträckta område över 
vilket 8 kap. 3 ~regeringsformen spänner måste, som lagrådsutredningen har 

framhållit (s. 293). bli i viss mån godtycklig. Såvitt rättighetsskyddsutred

ningen kan finna, är de typer av föreskrifter som enligt lagrådsutredningens 
förslag skall föras till det obligatoriska området viil valda; det kan utan tvivel 
hävdas att granskning i lagrådet här som regel är angelägen. Det finns 
emellertid många andra slag av föreskrifter där en granskning också ofta vore 
till stor nytta, såsom föreskrifter om socialförsäkringar, vilka delvis faller in 
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under 8 kap. 3 *· rn:h vidare föreskrifter om person skydd på dataområdet eller 
kreditupplysning. Lagrådsgranskning kan också vara i hög grad påkallad i 
fråga om hyggnadslagstiftningen, som enligt utredningsförslaget delvis 
skulle falla utanför obligatoriet. 

Lagrådsutredningen har understrukit (s. 285) all det inte är möjligt att 
avgränsa ett obligatoriskt granskningsomrade på sådant sätt att all lagstift
ning som lämpligen hör granskas av lagrådet innefattas och all annan 
lagstiftning faller utanför. I fråga om lagförslag som faller utanför det 
obligatoriska området men likväl kan behöva granskas har utredningen 
hänvisat till den fakultativa möjligheten alt beg~ira lagrådets yttrande. 

Man befinner sig här i ett dilemma, i någon mån likt det som förelåg när 
man J 970 och 1971 beslöt att avskaffa det tidigare obligatoriet. Skall man ha 
någon utsikt :ill förverkliga det av rättighetsskyddsutredningen uppställda 
målet - att grund lagsregeln skall leda till att lagrådet granskar alla de förslag 
som behöver dess granskning och inga andra - har man anledning att pröva 
andra utvägar än den som lagrådsutredningens huvudförslag innebär. 

En utv[ig vore då att något minska den grupp av föreskrifter enligt 8 kap. 3 § 

regeringsformen som skall föras till det obligatoriska granskningsområdet 
och komplettera bestämmelsen härom med en annan grupp av föreskrifter, 
där remiss till lagrådet skulle rekommenderas men inte vara obligatorisk. Den 
förra gruppen skulle då givetvis omfatta de typer av föreskrifter där man 
riiknar med att lagrådets synpunkter vanligen skulle behövas. Hit finge 
rimligen höra föreskrifter om brott eller rättsverkan av brott. om tvångsmedel 
eller annan åtgärd med anledning av brott eller misstanke om brott, om 
tvångsmedel av annan anledning, om skatt på inkomst, förmögenhet, arv 
eller gåva - däribland även lag om kommunal inkomstskatt - om utsökning 
eller om konkurs. Den grupp av föreskrifter där remiss till lagrådet skulle 
rekommenderas i grundlagstexten men inte vara obligatorisk kunde omfatta 
lag enligt 8 kap. 3 ~om rekvisition eller annat sådant förfogande, om rätten att 
förvärva, inneha eller utnyttja fast egendom eller tomträtt eller om konsu
mentskydd. Hit skulle också kunna föras lag om socialförsäkring, om 
personskydd på dataområdet eller om kreditupplysning samt sådana lagfö
reskrifter om 0yggande som inte hör till det obligatoriska granskningsområ
det. 

Givetvis skulle, liksom enligt lagrådsutredningens förslag. undantag i fråga 
om de obligatoriska fallen göras för specialstraffrättsliga regler med lindrigare 
straffpåföljder. Likaledes skulle de tre allmänna undantagsreglerna för 
mindre betydelsefulla och mindre invecklade fall, fall där lagrådets hörande 
är obehövligt och brådskande fall göras tillämpliga, och det skulle vara enbart 
riksdagens sak att pröva, om någon av dessa undantagsregler kunde göra det 
försvarligt att underlåta remiss till lagrådet. 

De största svårigheterna när det gäller att dra en gräns mellan de 
obligatoriska fallen och de fall där lagrådsgranskning blott rekommenderas 
vållar just föreskrifterna enligt 8 kap. 3 ~ regeringsformen. Väljer man 
metoden med en delning i två sådana grupper, kan det finnas skäl att 
överväga, om man inte borde kunna föra vissa andra typer av föreskrifter från 
det i princip obligatoriska området till det där lagrådsgranskning blott 
rekommenderas. Här kunde komma i fråga föreskrifter om resning i avgjort 
ärende, om återställande av försutten tid, om befogenhet för annan 
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myndighet iin domstol att avgöra riittstvist mellan enskilda eller om 
statstjiinstemiinnens riittsstiillning. 

Det nu skildrade siittet att bestiimma lagrädets granskningnmråde har 
vunnit sympatier imim riittighetsskyddsutredningcn. Oet obligatoriska 
nmr:'tdet minskar något, och samtidigt ger man, till l<.iljd a\· alt man i 
"rekommendationsomr::idet'" kan ta upp vissa typer av föreskrifter som inte 
rymdes inom lagr{1dsutredningens obligatorium, ett incitament för rege
ringen att giira urvalet mellan föreskrifterna enligt 8 kap. 3 ~regeringsformen 
i högre grad efter rationella kriterier. 

Lagrådsutredningen har varit inne på tanken att mjuka upp griinsen kring 
det obligatoriska granskningsomddet ytterligare. Med avseende på före
skrifter enligt 8 kap. J ~ regeringsformen har niimligen utredningen (s. 309) 
diskuterat en grundlagsregel att förutsiittningen för att dessa föreskrifter 
skulle falla innm det obligatoriska omr{1det skulle vara att de "måste anses 
vara principiellt viktiga". Ett sådant grepp har utredningen betedrnat som 
från vissa synpunkter överliigset skilda uppriikningsmetoder. Utredningen 
har emellertid ansett att ett allmiint hållet rekvisit ger en vag griins för 
tilliimpningsomrädct och att det är vanskligt att förutse hur en bestämmelse 
av angiven innebörd kommer att tilHirnpas. 

Med lagrädsutredningcns utgångspunkt - att reglerna om obligatorisk 
granskning i lagrådet skall vara underkastade kontroll genom lagprövning -
iir det naturligt att man tar avstånd från allmänt hållna rekvisit av typen 
"principiellt viktig". Frågan kommer i ett annat liige, om kontrollen även i 
dessa fall. såsom här förutsiittes, förbehålles riksdagen. Man förlorar 
emellertid i så fall, kan det hiivdas, åtskilligt av regleringens bindande 
karaktär, och det kan göras glillande att man skulle komma i ungefär samma 
liige som efter 1971 års reform. 

Inom rätlighetsskyddsutredningen har det dock hävdats att det skulle vara 
möjligt att komma nära det uppställda målet genom en reglering med 
karaktiir av principlösning. En sådan lösning kan i viss mån uppfattas som 
motsatsen till en enumeration. Det avgörande blir inte, om lagförslaget hör 
till en viss typ av föreskrifter, bestämd till sin konstitutionella karaktär, utan i 
s!Ullet om förslaget fyller vissa på principiella grunder formulerade krav på 
exempelvis innebörd, räckvidd eller verkningar. 

Med en sådan konstruktion finns det inte samma anledning att vid 
formuleringen av grundlagsregeln väga skilda typer av föreskrifter på guldvåg 
som vid en enumcrationsmetod. Av praktisk betydelse iir siirskilt den stora 
och viktiga gruppen av föreskrifter enligt 8 kap. 3 * regeringsformen. Man 
kommer ifrån den tidigare angivna nackdelen med ett enumerationssystem. 
att man inte kan undgå att få med vissa mindre angelägna ting och å andra 
sidan kan tappa bort förslag som, bedömda för sig, är av stor betydelse. En 
mindre bunden avviigning kan göras över ett större område. Det bör då inte 
föreligga något hinder att bland de författningar som normalt skall granskas 
av lagrädet nämna alla lagar enligt 8 kap. 3 ~ regeringsformen. På liknande 
sätt kan man undgå att välja ut vissa av föreskrifterna enligt 11 kap. 
regeringsformen: alla dessa föreskrifter bör niimnas bland dem som normalt 
skall granskas av lagrådet. I övrigt bör hit föras de föreskrifter som enligt 
lagrådsutredningens förslag skulle höra till det obligatoriska granskningsom
rådeL nämligen grundlag om tryckfriheten, lag om begränsning av riitten att 
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ta del av allmiinna handlingar. annan lag som angår begr:insning av nägon av 
de grundt:iggande fri- och riittigheterna. lag om kommunal beskattning. lag 
som avses i 8 kap. 2 *och lag om lagrådets sammansiittning och tjiinstgöring. 
De problem som lir förenade med att föreskrifter om skatt på inkomst och 
förmögenhet föres till granskningsområdet (se det särskilda yttrandet av 

lagrådsutr..:dningens expert Gunnar Björne) blir mindre bnnbara med en 
konstruktion av den hiir skildrade typen. 

Som ett generellt villkor för att forfa1tning av det angivna slaget skall föras 
till den grupp där remiss till lagrådet skall vara regel bör kunna föreskrivas att 
lagen lir viktig för enskilda eller från allmän synpunkt. Grundlagsregcln bör 

vidare innehitlla motsvarigheter till de två undantagsregler i lagrådsutred
ningens försbg som tar sikte på frågans beskaffenhet - lagrådets hörande 
anses sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet - och pä behovet av 

snabb behandling - lagrådets hörande anses fördröja lagstiftningsfrågans 
behandling sit. att avsevärt men skulle uppkomma. 

Den senast presenterade metoden att bestämma lagrådets granskningsom
råde ger säkerligen. teoretiskt sett. bättre möjlighet än någon annan av de 
diskuterade metoderna att nå det uppställda målet att lagrådet granskar just 
de förslag som biist behöver dess granskning och inga andra. Frågan är om 
man kan konstruera metoden så att den erbjuder tillräcklig siikerhet för att 
urvalet av lagförslag som skall hänvisas till lagrådet bestäms av en strävan av 
att nå detta mål. 

Ett siitt att forsöka ge stadga åt denna metod skulle vara att grundlagsregeln 

finge föreskriva, att regeringen alltid är skyldig att skrifiligen redovisa skiilen 

till att ett lagf~1slag som tillhör någon av de uppriiknade typerna inte hiinvisas 
till lagrådet, nlir förslaget liiggs fram för riksdagen. Motiveringsplikten skulle 
gälla varje lagförslag som tillhiir någon av dessa typer. oavsett om lagen anses 
vara viktig och oavsett om någon av undantagssituat ionerna anses vara för 
handen. Regeringen skulle alltså i varje lagproposition. som innehåller ett 
lagförslag av någon av de typer som anges i grundlagsbest:immelsen men som 
inte hiinvisas till lagrådet. förklara varf(ir just detta förslag förcliigges 
riksdagen ut<in föregående lagrådsgranskning. Anser regeringen att den 
föreslagna l!ircskriften inte är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt. 
hör detta klargöras och grunderna för uppfattningen redovisas. Om rege
ringen menar att lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av 

frågans beskaffenhet. skall regeringen motivera denna bedömning. På 

motsvarande slitt skall regeringen, om den anser förslaget vara så brådskande 

att remiss till lagrådet dlirför skulle vara till avsevärt men. ange vad det är som 

gör förslaget så brådskande och vari det befarade menet skulle bestå. 
I ett annat sammanhang har en liknande motiveringsplikt visat sig ha 

gynnsamma verkningar. Utredningen syftar på skyldigheten för statsråd 

enligt nya riksdagsordningen (6 kap. I ~)att inom viss angiven tid antingen 

besvara interpellation eller förklara varför svar dröjer eller uteblir. Före

skriften härom anses ha fått till följd att interpellationer generellt sett besvaras 
avsevärt tidigare än under den gamla riksdagsordningens tid. Tanken med att 
här införa en motsvarande motiveringsplikt skulle vara att riksdagsopposi
tionen och nyhetsmedierna finge ökad anledning att följa regeringens sätt att 

tillämpa bestämmelserna om remiss till lagrådet och att diskutabla fall därför 

skulle bli belysta i den offentliga debatten. 
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1-Hirtill kommer att regeringen finge riikna med att underlåtenhet att 
inhämta lagrådets yttrande ofta nog kom att följas av att dei beredande 
utskottet i stället föranstaltade härom. Så skall enligt nu giillande regel ske. 
redan när en tredjedel av ledamöterna begär det, såvida inte utskottet finner 
att diirn1ed förenat dröjsmål skulle leda till avscviirt men 14 kap. I 0 ~ RO). 
Den senast återgivna undantagsmöjligheten. som närmast syftar till att 
förebygga ren obstruktion. finge givetvis tilliimpas ytterst sparsamt i fråga om 
remisser till lagrådet. En sådan remiss torde vanligen vara avseviirt mindre 
tidsödande än en mera allmän remiss till grupper av statliga myndigheter. 
Ofta bör det vara möjligt att genom kontakter med det departement som har 
berett ärendet och med lagrådet få en väl grundad uppfattning om den tid som 
kan åtgå for granskningen. 

Rättighetsskyddsutredningen anser att motiveringsplikten och möjlig
heten för utskottsminoritet att få till stånd remiss till lagrådet i förening ger 
tillräcklig s~ikerhet for att en besHirnmelsc med karaktär av principlösning 
kommer att tillämpas lojalt. Övervägande skäl talar diirför enligt utred
ningens mening för att bestämmelsen i regeringsformen om lagrådets 
granskningsområde skall avfattas enligt den senast skisserade modellen. 

Före en närmare diskussion om den nu förordade regelns räckvidd och dess 
tillämpning på skilda typer av författningar vill utredningen här anlägga några 
allmänna synpunkter på regelns innebörd. 

Utredningen har i det föregående (6.8.1) yttrat att fler än nio justitie- eller 
regeringsråd inte under några förhållanden skall tjänstgöra samtidigt i 
lagrådet. Om man samtidigt utgår från att lagrådsavdelning normalt skall ha 
tre ledamöter och att ene.last en av dessa skall kunna hämtas ur kretsen av 
jurister som inte tillhör någon av de två högsta domstolarna - utredningen 
återkommer till dessa frågor i nästa avsnitt (6.8.4) - kommer lagrådet att 
kunna arbeta på högst fyra avdelningar. Det är givetvis en fördel, om antalet 
kan hållas vid två eller tre. 

Rättighetsskyddsutredningen har inte haft några möjligheter att själv 
skaffa in ett fullständigt material för att bedöma effekterna på lagrådets 
arbetsbörda av att granskningsområdet besttims på det ena eller det andra 
sättet. Därvidlag har utredningen i allt viisentligt måst bygga på lagrådsut
redningcns material. En bedömning av den framtida utvecklingen är 
emellertid under alla förhållanden förenad med osäkerhet. Man måste alltid 
räkna med variationer beroende på skilda värderingar av behovet att driva en 
snabb reformpolitik eller på andra omständigheter. Utan tvivel kan vårt 
nuvarande system med treåriga valperioder få till följd att lagstiftningsappa
raten tidvis blir utsatt för ett starkt tryck. Troligen kommer antalet lagförslag 
som sakligt sett borde granskas av lagrådet ibland att vara så stort att lagrådet, 
även när det undantagsvis arbetar på fyra avdelningar, kommer att ha svårt 
att hinna med en ingående granskning av alla. 

Man måste alltså räkna med att det under vissa tider kommer att bli 
nödvändigt att gallra bland de lagförslag som noga taget borde hänvisas till 
lagrådet för granskning. Detta måste beaktas när man utformar de regler som 
skall göra det möjligt att underlåta lagrådsremiss. Som rättighetsskyddsut
redningen redan har framhållit, måste det ytterst ligga i riksdagens hand att 
pröva. om ett förslag skall remitteras till lagrådet. Reglerna bör göra det fullt 
klart att en rättstillämpande myndighet aldrig får underlåta att tillämpa en 
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föreskrift diirli:ir all den inte har blivit grnnskud a\' lagrådet. Förutsättning för 
tillämpningen i.lV en undi.lntagsregel hör med andra ord varu att riksdagen 
finner att den beskrivna undantagssituationen är for handen. 

Vid behandlingen av lagrådsgranskningens inriktning (6.R.2l har r~ittig

hetsskydclsutredningen framhållit att en grundlagsregcl om inriktningen får 
till följd att ckt vid remiss till lagrådet inte blir nödvändigt att i varje slirskilt 
foll begrlinsa remissen till lagrådet till de frågor som önskas belysta. 
Möjligheten all på detta slitt hegrlinsa remisserna kan likvlil utnyttjas. när 
man av något skäl anser det lämpligt. exempelvis när lagrådet är myl:ket 
arbetsbelastat. 

Principen bakom det förslag om lagrådets granskningsornråde som rättig
hetsskyddsutredningen lägger fram sammanfaller till stor del med de skäl 
som åberopades i samband med 1970-71 års reform: lagrådets kapacitet skall 
utnyttjas så väl som möjligt. man skall så långt möjligt söka åstadkomma att 
lagrådet ägnar sig åt de förslag som behöver dess granskning och intet vingas 
att arbeta med mindre betydelsefulla ting. Det ~ir naturligt att uppräkningen 
av skilda typer av lagar inte får lika stor betydelse som i ett enurnerations
system. I stället kommer större vikt att ligga dels på inriktningshestiimmcl
sen. dels på avfattningen av undantagsreglerna. dels på den bestlimmelse som 
avser att avgrlinsa de viktiga lagförslagen, som framför andra bör granskas av 
lagrådet. Betydelsen i att grundlagsbestiimmelsen får innehålla en uppriik
ning av vissa typer av lagförslag ligger främst i att hiir ges en ram för 
regeringens skyldighet att redovisa skiilen i de fall då förslag Higgs fram för 
riksdagen utan föregående remiss till lagrådet. 

Under utredningens arbete har ansetts att bland de lagar som i första hand 
bör granskas av lagrådet bör nämnas bl.a. motsvarigheterna till vad som förut 
benämndes allmän civillag och kriminallag. Den förra gruppen av författ
ningar samm;Jnfoller i det viisentliga med dem som folier under 8 kap. 2 ~ i 
den nya regeringsformen, den senare hänföres under 3 ~ i samma kapitel. 
Vissa andra grupper av föreskrifter som enligt lagrådsutredningens förslag 
skulle höra tiil det obligatoriska granskningsområdet har inte heller orsakat 
nämnviirda diskussioner under rättighetsskyddsutredningens arbete. nämli
gen grundlag om tryckfriheten. lag om begriinsning av rätten att taga del av 
allmänna handlingar och annan lag som angår begränsning av någon av de 
grundläggande fri- och rättigheterna. Detsamma gäller rättegångshalken, 
forvaltningsprocesslagen, grundläggande föreskrifter om statstjänstemän
nens rlittsställning och övriga föreskrifter som enligt 11 kap. regeringsformen 
skall ha formen av lag. I fråga om alla dessa typer av föreskrifter skall enligt 
den föreslagna bestämmelsen göras en prövning av frågan om remiss till 
lagrådet. '.'vlynnar prövningen av ett visst förslag ut i att den föreslagna 
föreskriften är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt. skall förslaget 
primärt föras till granskningsområdet. Remiss till lagrådet bör i så fall göras, 
om inte någon av de två undantagssituationerna är för handen. dvs. att 
lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet 
eller att remissen skulle fördröja lagstiftningsfrågans behandling så att 
avsevärt men skulle uppkomma. Förslag som inte anses viktiga i något av 
angivna hänseenden bör. vid tider när lagrådet är hårt pressat. generellt stå 
tillbaka för de viktiga förslagen. 

De mest betydande svårigheterna torde de återstående lagförslagen bereda, 
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nämligen skattelagarna och annan offentligrlittslig lag som gäller åligganden 
för enskilda eller i övrigt avser ingrepp I enskildas personliga eller ekonomiska 
förhållanden, dock bortsett från "allmän kriminallag", som har diskuterats 
redan i det föregående. Svårigheterna beror bl. a. på att det hiir till mycket stor 
del gäller lagar som hittills ofta inte har granskats av lagrådet. Den 
genomgång av skilda typer av föreskrifter som lagrådsutrcdningen har 
redovisat i sitt betänkande torde här kunna tjäna till belysning. Avgörande 
skall här, liksom i fråga om de nyss behandlade föreskrifterna, vara i första 
hand hur viktigt ett lagförslag i det särskilda fallet är. inte om det hör till den 
ena eller den andra kategorien. Vad särskilt gäller specialstraffrättsliga 
föreskrifter torde förslagets utformning ge underlag för en gränsdragning av 
ungefär samma slag som lagrådsutreclningen har föreslagit: om ett lagförslag 
inte av annan anledning bör remitteras till lagrådet, bör den omständigheten 
att straff maximum inte överstiger fängelse ett år kunna leda till att förslaget 
anses i grundlagsregclns mening inte vara "viktigt" för enskilda. 

Särskilda överväganden synes vara påkallade i fråga om skattelagarna. 
lfarom vill utredningen anföra följande. 

Som lagrådsutredningen har påpekat (s. 295) är det lika angeläget att 
skattelag tillgodoser rimliga krav på rättssiikerhet. konsekvens och klarhet 
som att annan lag gör det. Skattelagarna upplevs av många som djupt 
ingripande i deras personliga och ekonomiska förhållanden. De innefattar 
ofta komplicerade frågor, inte minst av lagteknisk natur. 

Förslaget innebär att skattelag bör granskas av lagrådet. om den är viktig för 
enskilda eller från allmän synpunkt. Remiss till lagrådet kan emellertid 
underlåtas dels om dess hörande anses sakna betydelse på grund av frågans 
beskaffenhet, dels om det anses fördröja lagstiftningsfrågans behandling så, 
att avsevärt men skulle uppkomma. 

Tekniskt föres skattelagarna till granskningsområdet genom en hänvisning 
till 8 kap. 3 ~regeringsformen och genom att lag om kommunal beskattning 
nämns särskilt; sådan lag regleras för grundlagens vidkommande i I kap. 7 ~ 
och 8 kap. 5 ~-Under 8 kap. 3 ~faller inte bara lag om skall utan också lag om 
"betungande" avgifter, dvs. sådan avgiftsföreskrift som "gäller åligganden 
för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga el lerekonomiska 
förhållanden". Det blir då i detta sammanhang inte nödvändigt att närmare 
uppehålla sig vid gränsen mellan skatt och betungande avgift, inte heller 
mellan direkt skatt och indirekt skatt. Det är vidare fullt klart att tullar i 
regeringsformens mening är skatter. Utanför 8 kap. 3 ~ faller diiremot sådana 
avgifter som inte är betungande i nyss angiven mening. Om exempelvis en 
avgift till staten erläggs frivilligt som ersättning för en vara eller en prestation 
och avser att bidra till eller helt tiicka statens kostnader på området. faller 
avgiften under regeringens kompetensområde och alltså utanför 8 kap. 3 ~(se 
prop. 1973:90 s. 218 f.). Gränsen mot sådana avgifter torde dock i förevarande 
hänseende inte orsaka större problem. Är det tveksam\. om en avgift faller 
under lagkravet, lär det mera sällan finnas skäl att inhämta lagrådets 
yttrande. 

Vad som gör lagrådsgranskning påkallad på detta område är inte främst 
bestämmelsernas konjunkturpolitiska eller samhällsekonomiska konse
kvenser utan deras betydelse i andra hänseenden. 

Med tanke på lagrådets roll såsom bevakare av rättssiikerhetens krav finns 
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det anledning att hiir först peka på skattereglernas betydelse för fördelningen 
mellan enskilda av skattebördan. Självfallet åsyftas då inte fördelningen i 
stort mellan personer i skilda inkomst- eller förmögenhetsliigen, såsom 
fördelningen av statsskatten mellan direkt och indirekt skatt, skatteskalornas 
uppbyggnad med avseende på progressivitet eller grunddragen av reglerna 
om avdrag vid den direkta beskattningen -sådant måste helt vara en fråga för 
de politiska organen - utan de metoder, mcJ vilka kravet på likformighet vid 
beskattningen skall säkras. Bestämmelserna i taxerings- och uppbördslagarna 
om förfarandet eller om skilda typer av tvångsmedcl bör givetvis från denna 
synpunkt som regel granskas av lagrådet. Det kan påpekas att dessa lagar 
innehåller vissa principiellt betydelsefulla regler av civilrättslig art och andra 
sådana regler av närmast straffrättslig eller repressiv art. I det förstnämnda 
hänseendet åsyftar utredningen bl. a. regler om det subsidiära bctalnings
ansvar för innehållen preliminärskatt som enligt 77 a ~ uppbördslagcn åligger 
ställföreträdare för juridisk person. I det senare hänseendet vill utredningen 
fästa uppmärksamheten på de bestämmelser om förseningsavgift och om 
skattetillägg som har införts i taxeringslagen (] 16 a-j §~).Man kan erinra om 
att den lagrådsgranskning som hittills har förekommit på skatteområdet i 
huvudsak har avsett just förfaranderegler (t. ex. bevissäkringslagen, 
1975: !027). 

En annan synpunkt av intresse är skattelagens samband med andra 
rättsregler, såsom konstitutionella grundsatser, civilrättsliga regler eller andra 
offentligrättsliga regler. Den överblick över rättsordningen i dess helhet som 
ledamöterna på en lagrådsavdelning besitter måste vara av särskilt värde när 
det gäller att ta ställning i sådana hänseenden. I likhet med lagrådsutred
ningen föreslår rättighetsskyddsutredningen att en lagrådsavdelning skall 
kunna vara sammansatt antingen av två justitieråd och ett regeringsråd eller 
av ett justitieråd och två regeringsråd (se närmare 6.8.4). 

De verkningar som en indirekt skatt - mervärdeskatt. reklamskatt - kan ha 
för möjligheterna att sprida tryckta skrifter eller eljest för vidsträckt 
opinionsfrihet är exempel på sambandet mellan skattelag och konstitutio
nella grundsatser. Ett annat exempel är förhållandet mellan en regel om 
uppgiftsskyldighet inom taxeringsforfarandet och bestämmelser på yttrande
frihetens område om skydd för meddelare eller om rätt till anonymitet. 

Lagrådsutredningen har påpekat (s. 295) att skattelagar i många fall har 
anknytning till civilrättslig lag och att de i viss utsträckning bygger på begrepp 
hämtade från civilriitten. En granskning i lagrådet kan helt säkert främja en 
utveckling mot en fast och enhetlig terminologi och i sin mån medverka till 
att reformer på skatteområdet inte utan sakliga skäl får olika verkningar för 
olika människor. 

Skatteregler om aktiebolag eller liknande sammanslutningar har ett 
självklart samband med associationsrättsliga regler, och här torde en 
granskning i lagrådet därför ofta vara motiverad. Bestämmelser om kupong
skatt och utskiftningsskatt samt kommunalskattelagens föreskrifter om 
beskattning avs. k. vinstbolag och av partrederier kan nämnas som exempel. 
Stundom har problem med skilda former avs. k. skatteflykt skapat behov att 
ingripa mot förfaranden på bolagsrättens område eller inom försäkringsom
rådet. 

Lagbestämmelser om realisationsvinstbeskattning måste i regel anknyta 
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till civilriittens regler om iiganderiitt. det må sedan vara fråga om aktier, 

andelar i föreningar. lösöre eller fastigheter. Hiir iir det av betydelse att de 

skatterättsliga reglerna anpassas efter innehållet i de civilriittsliga eller att det i 

varje fall tillses att brist på samstiimmighet inte uppkommer utan viigande 

sLil. Något liknande giiller åtskilliga ändringar inom arvs- och gåvobcskatt

ningen. 
En tredje synpunkt av betydelse iir hur invecklat! och tekniskt komplicerad 

en skattelag iir. Det har ofta framhållits att 1928 års kommunalskattelag med 

anvisningar och med anknytande skattelagar som helhet iir synnerligen 

svåröverskädlig. Ändringar i dessa lagar innefattar ofta juridiskt-tekniska 

problem, som kan motivera en granskning i lagrådet. 

Oi.:n nu gjorda genomgången kan ge anledning att förmoda att granskning i 

lagrådet iir piikallad oftare i fråga om direkta skatter iin i fråga om indirekta. 

Såvitt utn:dningen kan i.iverhlicka iir detta också fallet. Grunderna för uttag 

av en indirekt skatt är generellt sett mera schematiska och ger mindre 

anledning till diskussion från likformighctssynpunkt. En övergång till ett 

nytt systern for indirekt beskattning i stil med övergången från den allmiinna 

varuskatten till merviirdcskatten eller en mera genomgripande reform av en 

indirekt skatt torde emellertid kunna gripa in i lagstiftningen i så många 

hiinsecndcn och på sådant sätt att granskning i lagrådet allmänt sett måste 

vara högst befogad. Något liknande giiller andra fall niir en indirekt skatt tas ut 

pi1 mrut icke tilliimpat siitt. med ny teknik eller dylikt, exempelvis kilome

terskatten enligt I 7-21 ~~ viigtralikskattelagen ()973:601 ). 
Att en skattelag hiinvisas till lagrådet skall naturligtvis inte utan vidare leda 

till att lagråclet anser sig behöva granska alla föreskrifter i lagen lika ingående. 

Det kan emellertid, inte bara med tanke på lagrådets arbetsbörda utan också 

av hiinsyn till önskemålet om en klar rågång kring lagrådets ansvarsområde, 

ofta vara motiverat att remissen klart anger varpå lagrådet främst skall inrikta 

sin granskning. 

De h~ir förda resonemangen har tagit sikte närmast på frågorna, huruvida 
skattelag iir viktig för enskilda eller från allmän synpunkt och huruvida 

remiss till lagrådet kan anses sakna betydelse på grund av frågans beskaf

fenhet. Den hiir diskuterade best~immelsen innehåller iinnu en begränsning 
av den principiella skyldigheten att hiinvisa lagförslag till lagrådet, nämligen 
for fall då lagrådets hörande anses fördröja lagstiftningsfrågans behandling så, 

att avsev~il1 men skulle uppkomma. 
Det är naturligt att det ofta framstår som angeläget att få en skattelag 

antagen snabbt. Motiven för skyndsam behandling torde ofta vara av 

konjunkturpolitisk natur. Då uppkommer i regel inga problem: ändringen 

består kanske i justering av en skattesats, eller liiget är eljest sådant att inga 

starka motiv för remiss till lagrådet iir för handen. Giiller det att snabbt ingripa 

mot tendenser till skatteflykt, kan diiremot en lagrådsgranskning ofta vara 

sakligt sett starkt påkallad. Det iir inte möjligt att förutse i vilka typer av fall 

man kommer att k~inna behov av särskilt snabb behandling av ett förslag till 

skattelag. Det blir statsmakternas sak att väga behovet av lagrådsgranskning 

mot kravet på snabbhet. 

!6 R1kwlage11 /<17817<1. I sam/. Sr /l/5 
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6.8.4 Lagrddefs sam111a11säf111i11g och arbe1.~fim11cr 

Lagrådsutredningen har lagt fram ett antal alternativa förslag till grundlags
fiireskrifter, genom vilka lagrådets obligatoriska granskningsomräde skulle 

bestiimmas. Utredningen har försökt beräkna vilken arbetsbörda de olika 
förslagen skulle medfrira för lagräclct men funnit en betydande osäkerhet 
vidlåda varje försök i denna riktning. Utredningen har uttalat att. om det 

obligatoriska granskningsområdet bcstiims enligt något av de framlagda 
alternativen, granskningen kan antas normalt ta i anspråk minst två 

avdelningar. Tre avdelningar antas bli det vanliga. tidvis kan fyra avdelningar 
behövas. 

Varje avdelning av lagrådet skall enligt lagrådsutredningen besti'l av i regel 
tre ledamöter. I varje avdelning skall ingå minst ett justitieråd och ett 
regeringsråd. Sammanlagt högst nio justitieri'ld och regeringsråd skall 
samtidigt få \jänstgöra i lagrådet. 

Rättighetsskyddsutredningen har byggt upp sitt förslag angående området 

för lagrådets granskning på annat sätt än lagrådsutredningen och vill hiir göra 
ett försök att belysa förslagets effekter på lagräclcts arbetsvolym. 

"lågot i strikt mening obligatoriskt granskningsomrädc skall enligt 
förslaget inte finnas. I stiillet anges vissa typer av lagar, och det siigs att 
lagrådets yttrande över förslag till sådan lag bör inhämtas, innan riksdagen 
fattar beslut, under förutsättning dock att riksdagen finner lagen vara viktig 
för enskilda eller från allmän synpunkt. Ett par generellt angivna undantags

regler skall g:ula, syftande dels på fall diir lagrådets yttrande iir obehövligt med 

tanke på frågans beskaffenhet, dels på särskilt brådskande fall. Effekten av 
"bör"-rcgeln förstärks genom att det ålägges regeringen att motivera 
uraktlåtenhet att till lagrådet remittera förslag till lag av något av de 
uppräknade slagen. 

Om regeringen finner att ett lagförslag iir viktigt för enskilda eller från 
allmän synpunkt och vidare att ingen av de två undantagssituationerna är för 
handen. är regeringen således principiellt skyldig att inhämta lagrådets 
yttrande över förslaget. innan regeringen liiggcr fram det för riksdagen. 

Rättighctsskyddsutredningcns förslag är utformat sä att tillämpningen 
visserligen i största utsträckning ytterst är lagd i riksdagens hand men att det 

likväl tar sikh~ på de ifrågavarande förslagens beskaffenhet. I första omgången 

skall övervägas. om lagen är "viktig" i stadgandets mening. Anses detta vara 

fallet. skall man ta ställning till om det på grund av "frågans beskaffenhet" 

skulle sakna betydelse att höra lagrådet eller om lagrådsyttrandet skulle 
fördröja lag . .;tiftningsfrågans behandling så, att avseviirt men skulle 

uppkomma. 

Regler sådana som dessa är tänkta att tillämpas på samma sätt under skilda 

tider. Man måste dock räkna med att strömmen av lagförslag ibland kan vara 

så strid att undantagsregcln om brådska får vidgad tilliimpning. 
lfattighetsskyddsutrcdningcns förslag angående ett siirskilt kvalificerat 

förfarande för lagärenden som angår rättighctsbcgränsningar innebär att en 
ny arbetsuppgift lliggs på lagrådet. Om det i behörig ordning yrkas att detta 
förfarande skall tillämpas. skall. om förslaget inte blir vare sig antaget med 
516 majoritet eller förkastat, konstitutionsutskottet för riksdagens vidkom

mande pröva, huruvida förslaget verkligen angår en rättighctsbcgränsning. 
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l.~tskottcl sk<dl inte kunna besvara en <ldan fr~1gan nek<lndc lll<m alt lagr[1del 
har a\'gi\'il yttrande i frågan. Utredningen vill emellertid hälla före all denna 
arbetsuppgift inte kommer all i högre grad p~'\verka lagr:'idets arbetsbörda. 

Det sagda leder fram till slulsatst?n alt del knappast iir mi"ijligl all mera 
exakt beriikna effekterna på lagri1dets arbetsvolym av de förslag som 
rii1tighe1sskyddsu1redningen lägger fram. Det finns starka skiil atl organisera 
lagrådet sä att antalet avdelningar orh diirmed lagrådets kvantitativa 
kapacitet kan anpassas efter variationer i tillströmningen av granskningsupp
gifter. 

Rättighetsskyddsutredningen har som en utgångspunkt 16.8.1 >angivit att 
lagriidet åtminstone till viisentlig del skall bestå av justitieråd och regerings
råd. Utredningen har därvid åberopat bl. a. att dellager garanti för all aktuell 
erfarenhet av riillskipning på skildtt områden kommer alt stå till lagrådets 
förfogande. En annan utgångspunkt sades vara all högst nio justitie- eller 
regeringsråd skall t.i~instgöra samtidigt i lagrådet. 

Lagrådsutredningens förslag att minska det normala antalet ledamöter i en 
lagrådsavdelning från fyra till tre får till följd att det blir möjligt att organisera 
tre lagrådsavdelningar utan att anlita någon utomstående. Riittighetsskydds
utredningen ser detta som en stor fördel. Även från andra synpunkter har 
riillighetsskyddsutrcdningen funnil förslagcl i denna del godtagbart. 

Enligt riittighetsskyddsutredningens mening bör möjligheten all anlita 
pensionerat justitie- eller regeringsråd eller annan utomstående jurist såsom 
ledamot av lagrådet utnylljas friimst när man undantagsvis behöver en (Jiirde 
avdelning eller en Gärde ledamot på någon av avdelningarna. 

Den nu gjorda genomgången av de organisatoriska frågorna visar att 
rättighetsskyddsutredningen hiirvidlag i huvudsak ansluter sig till lagrådsut
redningens förslag. 

Lagrådsutredningcn har föreslagit att lagrådet vid behandlingen av visst 
ärende skall som sakkunnig kunna anlita person med särskilda fackkunska
per. Sådan sakkunnig tlinkes bli förordnad av regeringen på begäran av 
lagrådsavdelningen. Förslaget innebär den iindringen i förhållande till 
gällande ordning att den siirskilt tillkallade sakkunnige inte som nu skall vara 
ledamot av lagrådet utan bitriida detta. En föreskrift i ämnet skall enligt 
förslaget tas in i lagen om lagrådet ( 10 ~ ). 

Rättighetsskyddsutredningen har självfallet ingen erinran mot att lagrådet 
skall kunna förskaffa sig bitriide av utomstående sakkunnig. Det iiremellertid 
svårt att se något skiil till att en sådan sakkunnig skulle behöva förordnas av 
regeringen. Diirmed torde det huvudsakliga motivet till att reglera frågan om 
sakkunnig i lag falla bort. I lagrådslagen behöver ingenting annat sägas i 
ämnet än att lagrådet på allmiin bekostnad iiger anlita de sakkunniga och 
biträden i övrigt som det anser sig behöva. Sjiil\'fallet skall varje avdelning 
kunna besluta diirom för sin egen del. 

I öHigt kan riittighetsskyddsutredningen i allt väsentligt ansluta sig till 
lagrådsutredningens förslag om lagrådets organisation och arbetsformer. 
Rällighetsskyddsutredningen återkommer till vissa särskilda frågor i speci
almotiveringen. 

LagrddN 147 
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7 Förfarandet vid grundlagsstiftning 

7.1 Bakgrunden 

Vårt nuvarande system för ;indring av grundlag går tillbaka till regler som 
tillkom i samband med att vår första tryckfrihetsförordning infördes 1766. De 
gällande reglerna (8 kap. 15 ~regeringsformen) innebär att en grundlags[ind
ring förutsätter två likalydande riksdagsbeslul och all det mellan dessa beslut 
skall ha hållits val till riksdagen i hela riket. 

Frågan om en möjlighet att genomföra ändring av grundlag snabbare än 
genom proi.:eduren med två riksdagsbeslut med mellanliggande val över
vägdes i samband med tillkomsten av 1949 års tryckfrihetsförordning. En 
sådan möjlighet avvisades då (prop. 1948:230 s. 79, 10 I) därför att den rådande 
proceduren ansågs ge säkerhet mot förhastade ändringar under oroliga tider; 

grundlagarnas kanhända främsta betydelse ansågs ligga i att de utgjorde en 

"garanti mol rubbning av landets konstitution samt dess grundläggande 
rätts- och förvallningsprinciper under stämningslägen, som framkallats av 
utomordentliga inre eller yttre förhållanden"'. 

Författningsutredningen föreslog (SOU 1963: 16 och J 7; 7 kap. 4 ~förslaget 
till regeringsform) att ett vilande beslut i ett grundlagsärende skulle 
understiillas folkomröstning i samband med närmast följande riksdagsval, 
om mipst en tredjedel av riksdagens ledamöter gjorde framställning om det 
ino·m viss tid efter beslutet eller regeringen beslutade om det inom samma tid. 
Det vila'nde grundlagsbeslutet skulle förfalla, om majoriteten av de delta
gande i folkomröstningen röstade mot det och denna majoritet svarade mot 
mer iin hälften av ant<liet godkända röster vid det samtidigt förrättade 
riksdagsvalet. En sammanställning över de remissyttranden som avgavs över 
författningsutredningens förslag i denna del återfinns i SOU 1965:34 s. 24 
ff. 

Grundlagberedningen tog i sitt förslag till regeringsform <SOU 1972: 15) inte 
in några regler om beslutande folkomröstning i grundlagsstiftningsfrågor. Tre 

av beredningens ledamöter förde emellertid i en gemensam reservation fram 
ett förslag i frågan som i sak anslöt sig mycket nära till vad författningsut
redningen hade förordat. 

Under remissbehandlingen av grundlagberedningens förslag uppehöll sig 
endast ett fåtal remissinstanser vid folkomröstningsfrågorna. En samman
s@lning över yttrandena i denna del finns intagen i propositionen 1973:90 
(bil. 3 s. 112 f.). 

Frågan om beslutande folkomröstning i grundlagsfrågor har vidare 

149 
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behandlats <r>" riksdagen i samhand med beslutet om 1974 t1rs regeringsform 
( K U 1973:261 och beslutet um de nya regler i r.::geringsl"ormen till skydd for de 
medbnrgerlig.a fri- och riittigheterna som triidde i kraft elen 1 januari 1977 ( K U 
1975/76:56). Riksdagen avslog vid dessa tilll:illcn yrkanden om inlörande av 
ett. folkomröstningsinstitut av det slag som hade forordats av reservanterna i 
gru mllagbered ni ngcn. 

Rcgler med iindamål att ge siikerhct för liingre hetiinketid vid grundlags
iindring överviigdes i samband med 1976 ärs hcslut ang<lcnde grundläggande 
fri- och rättigheter (SOU 1975:75 s. 94. 219 r.. prop. 1975/76:209 s. 90. KU 
1975/76:56 s. 16. 75 LJ. 1 reservation till utskottshctiinkandet i iirendet 
föreslogs att det första riksdagsbcslutct skulle fattas minst sex månader före 
niista ordinarie val till riksdagen Ol:h att det andra beslutet inte skulle få fot tas 
förriin två m:\nadcr efter valet. 

7.2 Överviiganden 

7.2.1 Tid.~(rist vid gru11dlagsä11dri11g 

Det ligger ett betydande viirde i att proceduren för grundlagsiindring ger 
siikerhct för att förslag till ändringar blir noga överviigda. Enligt rättighets
skyddsutredningens mening bör man hålla fast vid kravet på två likalydande 
riksdagsbesl ut med mel Ian I iggande val. 

Tanken att genom en siirskild tidsfrist förliinga den nödviindiga betänke
tiden har skäl för sig. Det är Ol:kst1 angeliiget att grundlagsiindringar med stor 
principiell och praktisk räckvidd inte behandlas i riksdagen mot slutet av 
riksdagssessionen niirmast före valet, något som under senare decennier har 
varit regel snarare är undantag. Däremot är det svårt att se någon större fördel 
med en tidsfrist efter riksdagsvalet. I I ar de flesta medborgarna vid valet givit 
fi:irtroenclc åt företriidare för rneningsriktningar som stöder det vilande 
förslaget, kan oft<t~t inte någonting vara att vinna på ytterligare anstånd. 

En tidsfrist före valet kan utformas på skilda siitt. Det förslag som 
övervägdes 1976 innebar att en viss tid - sex månader -skulle förflyta mellan 
det första b·~slutet och valet. En sådan ordning kunde få till följd att 
riksdagsarbetel med en grundlagsiindring forcerades. De gynnsamma 
effekter man slriivar efter genom en föreskrift om tidsfrist torde kunna nås 
bättre genom en regel om att en viss minsta tid skall förflyta mellan iirenclets 
viickande och valet. Härmed kan man få större siikerhet håde för en grundlig 
behandling i riksdagen och för en omfa11ande offentlig debatt. 

Någon anledning att hindra all grundlagsiimlring genomföres i anslutning 
till extra val till riksdagen finns inte. Ett sådant val torde snarast ge biittre 
utrymme iin ett ordinarie val för noggrann belysning av det vilande 
grundlagsfiirslaget. Inte desto mindre kan man utgå från att flertalet 
grundlagsiindringar kommer att genomföras i anslutning till ordinarie val. 
Om dessa. som hittills, skall äga rum den tredje söndagen i september månad. 
bör man bestämma tidsfristen for förslag om grundlagsiindring så att 
riksdagen normalt kan sluti"öra behandlingen senast relativt tidigt under 
vårsessionen. Detta bör man kunna uppnå genom att bestämma att fl.irslag till 
iindring av grundlag skall föreliiggas riksuagen (anmiilas i kammaren) minst 
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tio månader fore valet eller alltsä. i llirh;'\llamk till un.Jinarie val, senast 

nmkring den 15-20 no\'emher året före vakt. 

I luvudsyftet med en tidsfrist S:\dan som den hiir forordade iir att siikra lid 

l!_ir en omsorgsfull ben.;dning av viktiga grundlagsforslag_ Lndantagsvis kan 

det visa sig angeliiget att ta en grundlagsiindring genomr<-ird i samhand med 

ett instundande vaL ehuru frågan kommer upp först niir mindre iin tio 

miinader återstår till valet. Riittighetsskyddsutredningen anser det olyckligt 

all genom en undantagslös regel hindra något sådant. En miijlighet att 

slutfora ett senare väckt grundlagsiirende bör finnas. Undantagsregeln bör 

emellertid utförmas så att man inte triider intresset av en omsorgsfull 

utskottsheredning för niir. Del bör ligga i konstitutionsutskotlets hand att 

pröva frägor om undantag frän tiom{1nadersregcln. och en forutsiittning för 

att undantag skal I medges bör vara att en stor majoritet av ledamöterna i 

utskottet förenar sig diirom. Utredningen anser att griinsen hör dras vid fem 

sjii1tcdclar av ledamöterna. vilket vid nuvarande sammansättning - femton 
ledamöter - innebiir alt tretton ledamöter måste stödja tanken på undan

tag. 
I praktiken kan den föreslagna undantagsmöjligheten tänkas få till följd att, 

vad gäller de fall då grundlagsfrågan vii\.:ks av regeringen, det ansvariga 

statsrådet i god tid under arbetet med beredningen av frågan under hand 

begiir konstitutionsutskottets medgivande att få avlämna förslag i ärendet. 

Det hör emellertid inte linnas nagot hinder mot att utskottet, vare sig 

framstiillningen görs på nu angivet siitt eller först senare, tar slutlig ställning i 

frågan om undantag först i samband med beredningen av ärendet. En 

föreskrift om tidsfristen hör inflyta i 8 kap. 15 ~ regeringsformen. 

Det saknas anledning att i regeringsformen införa någon särskild regel om 
behandlingen av förslag till grundlagsändring som väcks i riksdagen mindre 

iin tio månader före ett ordinarie val utan att konstitutionsutskottet har 

medgivit eller senare medger undantag. Det bör inte linnas något hinder för 

riksdageh att fatta sitt första beslut. Det andra och avgörande beslutet fär 
emellertid i sådant fall inte fattas redan efter det här niimnda ordinarie valet, 
utan frågan får vila över nästa val, ordinarie eller extra. Det kan också inträffa 
att ett extra val hålles efter det första beslutet i grundlagsfrågan men innan tio 

månader har förflutit från det att förslaget väcktes. Även i detta fall får 
förslaget vila över det diirpå följande valet. De senast antydda komplikatio

nerna påkallar en jämkning av 5 kap. 12 ~ riksdagsordningen. 

7.2.2 Folkomrösming om l'ilande grundlag~förslag 

Det svenska statsskicket kan karakteriseras som en representativ. parlamen

tarisk demokrati. Detta innebär bland annat att den politiska verksamheten 

friimst försiggår genom partier. De enskilda medborgarnas grundfaggande 

konstitutionella uppgift är att vid regelbundet återkommande allmänna val 

utse de partipolitiskt engagerade personer som skall företräda dem i de olika 

beslutande församlingarna: riksdagen, kommunfullrniiktige och landsting. 

Det är tydligt att ett styrelseskick som är uppbyggt på detta siitt skulle kunna 

utsättas för allvarliga störningar om folkomröstningar kom att utgöra ett mera 

normalt aterkommande inslag i det politiska beslutsfattandet. I svensk rätt 

förekommer för niirvarande inte heller någon annan form av folkomröstning 
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iin den rådgivande. För all en folkomröstning skall komma till stfod kriivs att 
riksdagen genom vanligt majoriletsheslut stiftar en lag i frågan. 

Vad som nu har sagts utesluter emellertid inte all cll folkomröstningsin

stitut siirskilt avsett för grundlagsfr<igor kan Vltra av viirdc. Det har också vid 
skilda tillfallen föreslagits att en möjlighet till beslutande folkomröstning 
skulle öppnas såvitt giiller stiftandi.: av grundlag. Enligt regeringsformens 
inledande stadgande utgår all offentlig makt i Sverige från folket. Vissa 
principiella skäl talar diirför för att folket får möjlighet att ta direkt dd i den 
beslutsprocess som syftar till att ställa upp de grundHiggande reglerna om 

vilka organ som skall utöva denna makt, om hur dessa organ skall utses, om 

hur makten skall fördelas mellan dem och om vilka griinsi.:r som skall siittas 
för den offentliga maktutövningen. De principiella skiilen för folkomröstning 
som ett led i grundlagsstiftningsförfarandet har ytterligare ökat i styrka i och 

med att det i regeringsformen har förts in ett omfattande regelsystem med 
uppgift att skydda de medborgerliga fri- och rättigheterna mot angrepp från 
det a\\männas sida. 

Man kan erinra om att två av de tyngsta skälen mot att anviinda sig av 

folkomröstningar - svårigheterna att formulera frågorna och svårigheterna 
att tolka omröstningsresultaten - kommer att sakna bärkraft i fråga om 

grundlagsoriir'östningar som färden formen att folket endast har att siiga ja 

eller nej till ett förslag som dessförinnan har antagits som vilande av 
riksdagen. 

Utredningen förordar mot bakgrund av det anförda att vårt nuvarande 
grundlagsstiftningsfårfarande kompletteras med ett folkomröstningsinstitut 
som innebiir '.ttl beslutande folkomröstning i en grund lagsfråga kan förriittas 
efter det första men före det andra av de två riksdagsbesluten. Om ett sådant 
institut skall kunna fylla sin funktion kan man tydligen inte, som i fråga om 
den vanliga r;idgivande folkomröstningen, överlämna åt riksdagsmajoriteten 
att avgöra om det skall komma till användning eller inte. Man får i stiillet 
antingen låta folkomröstning utgöra ett obligatoriskt inslag i grundlagsstift
ningsprocedL:ren eller ge en riksdagsminoritet av viss storlek riitt att fä till 
stånd en folkomröstning. 

Av dessa alternativ kan det första från rent principiella utgångspunkter te 
sig mest tilltalande. Man måste emellertid beakta all många grundlagsiind
ringar iir av ganska detaljbetonad, teknisk karaktiir och utan större betydelse 

för folkstyrelsen som sådan. De betydelsefulla grumllagsiindringar som har 

gjorts under de senaste åren är undantagsföreteelser snarare iin normalfall. 

Grundsatsen att folket bör ha möjlighet att delta i beslut som iir av 
grundliiggande betydelse för det demokratiska styrelseskicket eller för 

medborgarnas fri- och rättigheter kriiver således inte att folkomröstning iiger 

rum i samband med varje grundlagsändring. Man kan 1viirtom befara att 

institutet skulle förlora i värde om det kom till användning alltför olia. 

Slutsatsen av det sagda blir således att folkomröstning av det slag som det 

här är fråga om bör komma till stånd först efter särskilt beslut men att ell 
sådant beslut skall kunna fattas redan av en minoritet av riksdagens 

ledamöter. Ett beslut om folkomröstning bör emellertid å andra sidm1 fordra 

anslutning av en så stor andel av riksdagen att man inte behöver befara att 
omröstningsmöjligheten kommer att missbrukas. Det antal som genomga-
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ende har föreslagits i sam man hanget - en tredjedel av riksdagens ledamöter -

synes innehiira en Wmplig avviigning i frågan. Som ytterligare en garanti mot 

illojal anviindning av folkomröstningsinstitutet hiir. efter mönster av vad 

som g~iller i fråga om misstroendeförklaring, foreskriv<ts att yrkande om 

folkomriistning lår tas upp till prövning bara om minst en tiondel av 

riksdagens ledamöter står bakom det. Vidare bör giilla att ett sådant yrkande 

skall få framstlillas endast under en ganska kort tidsperiod efter beslutet att 

anta ett grundlagsförslag som vilande. 
I fråga om tiupunkten för folkomröstning i en grundlagsstiftningsl"råga har 

inom utredningen hävdats å ena sidan att en fristi\cnde folkomröstning skulle 

kunna tiinkas locka så fa röstande att dess resultat inte blev representativt för 

folkmeningen och, å andra sidan. att folkomröstning i sådan fråga iir en så 

betydelsefull sak att den inte bör komma i skymundan av ett riksdagsval samt 

att folkomröstning inte bör anordnas i andra frågor iin sådana dlir man 

verkligen kan påräkna ett stort intresse. Utredningen föreslår att folkomröst

ning i grundlagsstiftningsfråga skall anordnas samtidigt med det riksdagsval 

som enligt gällande ordning skall röregå det andra riksdagsbeslutet. 

Den fråga som skall stiillas till folket bör giilla god tagande eller förkastande 

av ett visst vilande grundlagsförslag. Svaret skall alltså vara ja eller nej. Med 

hiinsyn till att folkomriistningsinstitutets syfte inte iir all försvåra önsk viirda 

moderniseringar av grundlagarna bör för att grundlagsiindring skall kunna 

komma till st<'tnd inte kriivas aktivt stöd av huvuddelen av de röstande. 

Institutets syfte uppnås redan genom en reglering som i stiillet innehiir att ett 

förslag iir förkastat om mer iin hiilften av de röstande har röstat mot det och 

nej-rösterna också motsvarar mer iin hiilften av de godkiinda röster som har 

avgivits i det samtidigt förrättade riksdagsvalet. Också på denna punkt 

ansluter sig utredningen till cle förslag i frågan som tidigare har framförts. 

Möjlighet till beslutande folkomröstning bör föreligga också i fråga om 

heslut som till följd av siirskilda regler i regeringsformen fattas i grundlags
stiftningsl"l>rm. Undantag bör emellertid göras for riksdagsordningen. 

Restiimmclserna i denna giiller uteslutande riksdagens arbetsformer och inre 
organisation och de har diirför inte samma grundliiggande betycldse för 

folkstyrelsen som reglerna i grundlagarna. Det bör diirför iiven i fortsiitt
ningen ankomma på riksdagen ensam att hesluta i de frågor som regleras i 
ri ksclagsordningen. 

För de rådgivande folkomröstningarnas del gäller att besluten om de frågor 

som skall ställas till medborgarna och om tidpunkten för omröstning skall ha 

formen av lag. Skälet hiirtill är att dessa beslut ofta innefattar besviirliga 

stiillningstaganden av stor politisk betydelse. Som utredningen har niimnt i 

det föregående föreligger inte några sådana svårigheter sävitt giiller folkom

röstningar i grundlagsstiftningsfrågor. Både frågestiillningen och tidpunkten 

iir hiir på förhand givna. Det finns därför inte någon anledning vare sig all ge 

beslutet om en sådan folkomröstning lagform eller att hercda frågan i utskott. 

Reslutsförfarandet bör i stiillet utformas efter mönster av vad som giiller för 
beslut om misstroendefi.irklaring mot statsråd. Den enda punkt i samman

hanget som skulle kunna ge upphov till sv[1righetergiiller vad som skall anses 

vara cl\ vilande grundlagsförslag i motsats till tvä eller flera. Av 2 kap. 9 ~ 

riksdagsordningen följer att denna fråga i första hand skall avgöras av 
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talmannen i samband med kammarhehandlingen. Om kammaren inte skulle 

dela talmanr:ens mening får frtigan pä vanligt siill avgöras av konstitutiuns

utskollet. 

Förslaget om fulkomröstning i grundlagsfrågor kan sammanfal!as p{1 

följarnle s:iu. En som vilande antaget grumllagsforslag skall föras ut till 

folkomröstning samtidig! med riksdagsval, om della kriivs av minst en 

tredjedel av riksdagens ledamöter. Yrkande om folkomröstning skall inom 

viss kortare tid efter det första grundlagsheslutet framställas av minst en 

tiondel av ledamöterna och riksdagshehandlingen av frågan skall i övrigt l'i.i\.ia 

samma regk:r som för niirvarande giiller för misstroendeförklaring mot 

statsrad. folkomröstningen skall vara elt ställningstagande för eller emot det 

vilande förslaget. Delta skall varu förkastat om majoriteten av de röstande tar 

stiillning mot det och antalet nej-röster iiven motsvarar mer iin hiilften av de 

godk:inda rÖ'.;tcr som har avgetts i del samtidigt förrältadc riksdagsvalet. I 

annat fall skall det vilande förslaget behandlas på vanligt siitt. det vill siiga tas 

upp till definitivt avgörande av den nyvalda riksdagen. 



SOl' J<m.U.t 

8 Förstärkningar av särskilda fri
och rättigheter 

8.1 Förstärkt skydd mot retroaktiv lagstiftning 

Efter forslag av gn111cllaglwrcd11i11gt'11 inllirdes i 1974 års regeringsform ett 
förbud mot retroaktiv lagstiftning på ett riittsomräde - straffriittens. I 
samband med 1976 lirs reform omformulerades förbudet s{1 att tlct riktades 
direkt til I de riittstil!Limpamk myndigheterna och fördes över til I det siirskilda 
riittighetskapitlet (2 kap. 10 * regeringsformen). Enligt bestiimmelsen i nu 
giillande lydelse får straff eller annan brottspåfl.iljd inte åliiggas för giirning 
spm inte var belagd med påföljd. niir den förövades. Ej heller nlr sv<'irare 
brottspMöljd å!Uggas for gliming lin den som var föreskriven då. Vad nu sagts 
giiller iiven förverkande och annan siirskild riittsverkan av brott. 

Som ett förbud mot retroaktiv lagstiftning kan man iiven beteckna den 
regel. som ursprungligen foreslogs av grumllagberedningen m:h som åter
finns i 2 kap. l I * första stycket regeringsformen. Enligt denna får inte 
domstol inriill<L~ för en redan begången giirning och inte heller for viss tvist 
eller i övrigt för visst mål. 

/CJ73 ärs/i'i- och rä11ig/w1.rn1red11i11g (SOL! 1975:75 s. I 57 ff.) övervägde att 
utvidga retroaktivitetsförbudet. Utredningen. som till en början fann att 
tillämpningsområdet för det gällande förbudet mot retroaktiv strafllag inte 
kunde utökas. gjorde i samband hlirmed ett uttalande om tolkningen av detta, 
sPm departementschefen i propositionen I 975/76:209 (s. I 25) senare anslöt 
sig till. Utredningen påpek:.Jde att retroaktivitetsförbudet - åtminstone 
genom analogisk lagtillämpning - träffar även straf!liknande adminis'.rativa 
påföljder såsom skattetillägg, överlastavgift etc. 

Fri- och rättighetsutredningen övervligde vidare att införa ett förbud mot 
retroaktiv skattelag och mot annan retroaktiv lagstiftning enligt 8 kap. 3 s 
regeringsformen. dvs. föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det 
allmänna. som avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska 
förhållanden. Av två skäl fann utredningen att det inte var möjligt att föreslå 
ett sådant förbud. För det första konstaterades att något undantagslöst förbud 
mot retroaktiv lagstiftning inte upprätthålls på de angivna rättsområdena. 
Och att i 1:.tgtext med någon grad av precision ange förutsiittningarna för när 
avsteg friln huvudregeln får medges fann utredningen inte vara möjligt. Till 
det sagda kom problemet att avgöra vad som skall förstås med att en lag är 
tillbakaverkande eller har retroaktiv verkan. Utanför straffr~ittens område, 
menade utredningen. är det ofta oklart Ol'h föremål för delade meningar vad 
som skall anses vara en retroaktiv verkan av en lag. 

155 
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I en rewrrntion till fri- och riittighctsutrcdningens bet:inkande (s. 248 f.l 
föreslog Per Ah I mark. fp, och Allan 1-Icrnclius, rn, ell retroaktivitctslOrbud a\' 
samma lydelse som det som redovisas nedan under reservationen i konstitu
tionsutskottet. 

Dcpartementschefcn. statsrådet Geijer, delade i 1m1J'osi1io11rn J 9 75 I 7fi::!09 
Is. 125 f.) fri·· och riillighetsutredningens bediirnning, liksom kn11s1i1111in11s111-
.1ko11c1 (KlJ 1975/76:56 s. 35 fT.J. Riksdagen följde konstitutionsutskottet. 

I en re's1·n·atin11 till konstitutionsutskollets betiinkande (Björn Mol in, fp, 
samt A ndcrs Björck och Allan Herncl ius, rn, s. 58 f.) lades fram forslag till ett 
utvidgat retroaktivitetsförbud. Enligt den föreslagna lagtexten, vilken 
tiinktes vara placerad i 2 kap. 10 ~ regeringsformen, skulle ny eller flirhöjd 
skatt. avgift eller annan pålaga inte få införas genom foreskrift som ges 
tillbakaverkande kraft. försåvitt det inte f(iranleddes av siirskilda skiil i 
samband med svi'tr ekonomisk kris, krig eller med krig jiimfCirliga förh[1Jlan
den. Föreskrifter om annat iin straff respektive skatter och andra pålagor och 
som har en mr den enskilde betungande effekt skulle inte få ges tillbakaver
kande kraft med mindre iin att synnerliga skiil föranledde det. 

Till konstitutiPnsutskottets betiinkande var i samma fråga fogat iiven ett 
siirsk.ilt y11ra11dc (S. 92 Ll cfar Karl Boo, Bertil Fiskcs.iö. Gustaf Jonnergärd oi.:h 
Sven-Erik Nordin. alla c, angav att de godtog propositionen pä denna punkt 
men att de ansäg att hela frägan om en vidgning av förbudet mot retroaktiv 
lagstiftning borde bli föremål för en förnyad utredning. 

Riittighetsskyddsutredningen har funnit det vara en angelägen uppgift att 
fortsiitta överviiga om det iir möjligt att föra in ett vidgat skydd mot retroaktiv 
lagstiftning ; regeringsformen. Som de tidigare övervägandena har visat 
uppstiiller sig emellertid några ganska svårlösta problem när man undersöker 
möjligheterna att vidga förbudet mot retroaktiv lagstiftning. Ett består i att 
man inte hittills helt har kunnat undvika retroaktivitet i lagstiftningsarbetet 
på något rätl'.mmråde utanför straffrättens. I större eller mindre utsträckning, 
beroende på rättsområdet, kan det alltsä finnas ett behov av ;itt komplettera 
ett grundlagsforbud med undantag. Ett annat huvudproblem är att avgöra 
vad som skall förstås med att en lag iir tillbakaverkande eller har retroaktiv 
verkan. Uta:1för straffriitten finns inga allmänt godtagna principer för att 
avgöra detta. 

Uet har inte varit möjligt att överväga hela frågan om en vidgning av 
förbudet mot retroaktiv lagstiftning. Utredningen har begriinsat sig till 
föreskrifter om skatt. .Ä.ven avgifter till det allmänna omfattas av utred
ningens övervliganden. Vad i det följande sägs om skatter avser, där ej annat 
framgår av sammanhanget. också avgifter. 

Huvudskälet mot retroaktiv lagstiftning iir att en sådan lagstiftning bryter 
mot grundsatsen att man i förviig skall kunna bedöma de riillsliga konse
kvenserna av sitt handlande. En medborgare som handlar med utgängspunkt 
i gällande rlitt riskerar att hans handling kommer att bedömas enligt regler 
som har tillkommit i efterhand, niir han inte kan göra gjort ogjort. Om 
retroaktiviteten innebär skiirpning av sk<lttelag kan han t. ex. i efterhand bli 
viigrad avdrag för utgifter som var avdragsgilla när de bestreds. Ett annat 
exempel ~ir att en gåva blir högre beskallad än givaren och mottagaren har 
räknat med. Ett resultat av retroaktiviteten kan alltså vara att annan skatt 
utgär. Ett indirekt resultat iir ofta att den enskilde finner att han har gjort en 
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civilr:illslig handlin)! som han inte skulle ha gjort - eller skulle ha gjort p{t 
annat siitt om han hade vetat hur den skulle bli bediimd skattcriittsligt. 

Det :irett riittssiikerhetsintresse av vikt att si-;attelagar inte utan starka sUI 
)!es tillbakaveri-;andc kraft. I en tid d~t en stor och vii.xande andel av 
medborg.am<lS inkomster Ull<t'i i skal I for gemensamma iindamål sk:irps 
kraven på att skatteuttagets fordelning på olika grupper uppfattas som riitlvis. 
Sjiilvklart innebiir detta hland annat att lagstiftaren successivt mäste se över 
skattesystemet och ingripa mot skattefusk och skattenykt. Men samtidigt 
måste kriivas att iindringarna sker på ett för de enskilda medborgarna 
gmltagbart siitt. 

Utredningen övergår hiirefter till frågan hur ett grundlagsförhud skulle 
kunna utformas. 

Fri- och riittighetsutredningcn fann det vara omöjligt att i en kort 
grumllagsregel klargöra vad som skall menas med en retroaktiv verkan av en 
lag på områden utanför straffriittens. Riittighetsskyddsutredningen har som 
ovan niimnts tag.it upp till överviigande ett mera hegriinsal område. skatte
och avgiftslagstiftningen. Visserligen iir det på dessa områden inte lika enkelt 
och entydigt att avgöra om en lag iir retroaktiv som inom straffriillen. diir man 
bara behöver jiimföra tidpunkten för lagens ikraftträdande med tidpunkten 
för den brottsliga giirningen. För att skattskyldighet skall utlösas kriivs 
niimligen att flera faktorer föreligger samtidigt. l. ex. att den det gäller är 
bosatl i riket. att en riitlshandling sker yrkesmiissigt eller att en viss relation 
finns mellan tv[1 parter (t. ex. anstiillningsförhållande. iiktenskapl. Men 
härutöver kriivs regelmiissigt att en transaktion av något slag sker. t. ex. att 
kont<mt hetalning tas emot eller ges ut. att fakturor utfi.irdas eller tas emot 
eller att en g<ha ges bort. Utredningen har efter en genomgång av olika typfall 
funnit att det är en framkomlig viig att låta en grundlagsregel bygga på att 
tidpunkten för en transaktion (rättshandling) av nu niimnt slag- jiimförd med 
tidpunkten för lagens ikrafttriiclande - i regel blir avgörande för om lagen är 
retroakti\' eller inte. I andra fall, där någon rättshandling av angivet slag inte 
iiger rum. kan man utan större svårighet iindä peka ut den omständighet. som 
direkt utlöser skattskyldigheten. 

Innebörden av det nyss sagda kan sägas vara att man beträffande 
existerande skatleformer knyter an till reglerna om skattskyldighetens 
inträde. 

För inkomstskattens del är det främst fråga om reglerna i 41 ~ kommu
nalskattelagen ( 1928:370). dvs. principen om beriikning av inkomst enligt 
bokföringsmässiga grunder respektive den s. k. kontantprincipen. 

Vid inkomst av tjiinst. som alltid beriiknas enligt kontantprincipen. är alltså 
den utlösande faktorn det förhållandet att lön. pension eller annan ersätLning 
uppbiirs. blir tillgiinglig för lyftning eller på annat sätt kommer den 
skattskyldige till godo. Detta gäller även om inkomsten har tjänats in långt 
tidigare. En följd av en sådan regel om retroaktivitetsförbud är att lagstiftaren 
iir förhindrad all under löpande beskattningsår skärpa giillande skatteskala 
med giltighet för hela beskattningsåret. Däremot är del inte otillåtet att 
skattesatsen höjs under beskattningsåret med verkan för lön eller ersättning 
som utbetalas under återstående del diirav. något som för inkomstskattens 
del dock torde vara opraktiskt. På motsvarande siitt förhål!er det sig med t. e.x. 
reglerna om rätt till avdrag vid inkomstberäkning.en. A vdragsregler kan alltså 
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iindras i skiirpande riktning endast såvitt de herör utgifter som har bestritts 

efter de nya reglernas ikrafttriidande. 

I motsats till övriga slag av inkomst enligt kommunalskattelagcn skall 

inkomst av rörelse och av jordhruksfostighet beriiknas inte enligt kontant

principen utan enligt bokfiiringsmiissiga grunder. \'id dessa inkomstslag får 

nya skatteregler ime triiffo inkomst som enligt allmiint vedertagen kiipman

nased eller enligt vad som hetriilTande jordbruk iir allmiint brukligt har 

uppförts i riikenskaperna såsom int:iktspost före de nya reglernas ikraftträ

dande. Motsvarande giiller för avdragsposter i allmiinhet. Beträffande 

bokföringsåtgiirder som skall vidtas vid beskattningsårets utgång. t. ex. 

värdering av varulager. kan dock ändring i skattereglerna hiirom inte siigas 

vara retroaktiva, om de har triitt i kraft före beskattningsårets utgång. En 

annan sak är att de skäl som motiverar ett retroaktivitetsflirbud i grundl;,ig 

också med kr;,ift talar för att lagstiftaren bör undvika :111 ändra regler av detta 

slag alltrör nära den tidpunkt till vilken viirderingcn anknyter. 

Avgörande betydelse vid beskattning av realisationsvinst har avyttringen 

eller, mcrn exakt. tidpunkten då (den första delen av) köpeskillingen lyfts av 

säljaren. Här bortses alltså från det förhållandet att viss. eventuellt betydande 

del av den skattepliktiga värdestegringen kan ha uppkommit under tid, då 

andra regler om realisationsvinstbeskattning eller inga sådana regler gällde. 

Det är vidare att miirka att. eftersom realisationsvinstbeskattningen iir en 
skatt på inkomst (av tillfällig förvärvsverksamhet) och kontantprincipen i 

detta sammanhang ges en särskild tolkning, en säljare inte kan vara säker på 

att försiiljningen kommer att bli bedömd enligt de vid avtalsslutet giillande 

skattereglerna, om han inte samtidigt får uppbära åtminstone någon del av 

köpeskillingen. 
I lagen ( 1941 :416) om arvsskatt och gåvoskatt finns detaljerade regler om 

niir skattskyldighet för arvs- och gåvoskatt intriider. Vid arvsskatt iir det i 

regel arvlåtarens död som utlöser skattskyldigheten. Gåvoskatteskyldighet 

inträder som huvudregel, då gåvan har f'ullhordats eller niir en skriftlig 

gåvoutllistelse har överliimnats till mottagaren. I fråga om både arv och gäva 
kan skattskyldigheten undantagsvis, vid s. k. framskjutna förv~irv, utlösas av 

en hiimlelse som intriiffar senare iin nu har sagts. 
Enligt lag·~n (\ 947:577) om statlig förmögenhetsskatt skall sådan skatt 

beräknas på visst sätt med hänsyn till förhållandena vid utgången av 

beskattningsåret. Förmögenhetsbeskattning kan därför inte sägas vara 

retroaktiv så snart den tidpunkt. per vilken förmögenhetsställningen beräk

nas, ligger efter lagens ikraftträdande. 

Vad här har sagts om när den utlösande omständigheten inträffar vid de 

viktigare formerna av den nuvarande direkta beskattningen torde ge ledning 

också vid motsvarande bedömning i fråga om övriga direkta skatter. Något 

hör beröras iiven förhållandena vid annan beskattning. 

Skattskyldighet för mervärdcskatt enligt lagen därom ( 1968:430) kan 

beräknas antingen enligt kontantprincipen eller enligt den s. k. fakturerings

metoden, som niirmast motsvarar bokföringsmässiga grunder inom inkomst

heskattningen. Enligt lagens huvudregel inträder skattskyldigheten. när 

vederlag inllyter kontant eller i form av varor eller på annat siitt kommer den 

skattskyldige till godo och när uttag for egen räkning sker. Efter ansökan kan 

dock länsstyrelsen besluta att skattskyldig vid redovisiling för mervärdeskatt 
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skall inriikna uppkomna fordringar i omsiittningen. En höjning a\' men·iir
deskatten kan diirför siigas triiffa de skattskyldiga n<'lgut olika beroende p[1 
redovisningsmetoden. När leverans har skett och faktura har uts@lts men 
betalning iinnu inte har influtit på ikrafttriidandedagen, triiffar höjningen 
endast den som redovisar enligt kontantprincipen. Denna konsekvens iir en 
ofrånkomlig följd av behovet att ha en enkel grundlagsregel. som i princip 
anknyter till giillande skattelagars regler om skattskyldighetcns intriide. I 
detta sammanhang förtjiinar vidare påpekas att de skattskyldiga ju också har 
möjlighet att i sina leveransavtal ta in en klausul om riitt att vid skattehiijning 
höja priset med motsvarande belopp. 

Att en grund lagsregel låter tidpunkten då en vara betalas respektive då en 
faktura sänds ut vara avgörande för retroaktivitetsprövningen. innebiir 
självfallet inte att man vid en framtida höjning av rnervärdeskatten alltid 
måste knyta an till dessa tidpunkter. Grundlagsregeln siiger bara att 
höjningen inte får träffa en omsättning, där betalning respektive fakturering 
redan har skett vid höjningens ikrafttriidande. Diiremot skulle grundlagsre
geln givetvis inte hindra- tdrtom skulle det ligga i linje med dess syften -att 
lagstiftaren vid en momshöjning låter den iildre skattesatsen gälla för vissa 
avtalade leveranser eller tjiinster, som iinnu ej har betalats eller fakturerats. då 
höjningen träder i kraft. I liir kan erinras om att vid den senaste höjningen av 
mavärdeskatten. som trädde i kraft den I juni 1977 (prop. 1976177:144. SkU 
48. rskr 302). beslöts att skattesatsen under övergångstiden i princip skulle 
bestämmas med utgångspunkt i tidpunkten för leverans av \·ara eller 
tillhandahållande av tjänst. 

Inte heller beträffande de olika formerna av punktskatter torde det vara 
svårt att - med hjälp av ifrågavarande lags regler om skattskyldighetens 
inträde - fastställa vilken omstiindighet som utlöser skattskylcligheten. 

Tull, som statsrättsligt är att betrakta som en skatt. utgår enligt tullagen 
(]973:670) under angivna förutsättningar på vara som införs till Sverige. Den 
utlösande faktorn lir här alltså införandet av en vara till landet. 

:\vgiftcrna torde inte välla några siirskilda problem. Vad giiller t. ex. 
sodalförslikringsavgiftcr - elen ekonomiskt mest betydelsefulla fonnen av 
avgift - ~ir Jet förhållandet att en arbetsgivare betalar ut lön till en arbetstagare 
eller att en uppdragsgivare ger ut ersättning till en uppdragstagare elen 
utlösande faktorn. En ändrad uttagsprocent för någon av de olika arbetsgi
varavgifterna får alltså om retroaktivitetsförbud råder inte tillämpas på lön 
eller ersiittning som redan har utbetalats. 

I det föregående har helysts med hänsyn till olika former av skatt och avgift 
vilken som iir den utlösande faktorn och när denna inträffar. Det har sagts att 
skattelagarnas nu gällande regler om skattskyldighetens intriide blir avgö
rande i dessa hlinseenden. Men vad hlinder om reglerna angående skattskyl
clighetens inträde ändras. vilket naturligtvis måste vara möjligt? 

Svaret på elen ställda frågan är. att en regel för skattskyldighetens inträde 
vad avser en existerande skatteform vid ett retroaktivitetsförbud inte får 
tillämpas så att skattskyldigheten utlöses av en omstiindighet som har 
inträffat redan niir den nya regeln trlidde i kraft. 

Ett exempel kan belysa det nyss sagda. Enligt 6 ~ lagen om arvsskatt och 
gåvoskatt inträder. om en person genom testamente har tillerkänts nyttjan
derätt till viss egendom och en annan person har fått iiganderiitten till samma 
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egendom. skattskyldighet för förviirvet av iiganderiitten först niir nyttjancle
riitten har upphört. Den angivna regeln giil\er dock hara under vissa 
ytterligare förutsiittningar. hland annat att nyttjancleriittcn har viss varaktig
het. minst fem år. Låt oss anta att en person i testamente har förordnat att viss 
egendom med iiganderätt skall tillfalla en anhörig men att nyttjanderiitten till 
egendomen under fem år skall tillkomma en annan person. Låt oss vidare 
anta att kravet i 6 ~ arvsskattelagen på nyttjanderiittens varaktighet skärps till 
att giilla minst tio år. I s[t fall innebiir den nya regeln att skattskyldighet för 
förviirvet av iiganderiitten inträder omedelbart vid testators död enligt 
huvudregeln vid arvsheskattning. Denna nya regel får dock inte tillämpas på 
sådana fall diir testators död -den nya utlösande faktorn - redan har inträffat 
vid den nya regelns ikraftträdande. 

I exemplet fordras alltså i t~.:dlighetens intresse att man genom en 
övergångsbestiimmelse gör klan att den nya regeln inte rår tillämpas på de 
fall. där tcstators död redan har intriiffat vid elen nya regelns ikrafttriidande. 
Just i de fall då man ändrar på reglerna för skattskyldighetcns inträde torde 
det inte sällan erfordras övergångshcstiimmelser av hänsyn till retroaktivi
tetsförbudet. Som jiimförelse kan niimnas att samma hehov i regel inte finns 
vid andra ändringar i befintliga skattelagar. Om i det ovan nämnda exemplet i 
stället inom fem år från testators död hade skett den ändringen i lagen om 
arvsskatt och gåvoskatt att skattesatsen hade höjts. hade ju den nya 
skattesatsen också gällt för beskattning av förviirvet av äganderätten. 
eftersom denna beskattning utlöses av att nyttjanderätten upphör. 

I detta sammanhang återstår att stiilla frågan vad ett retroaktivitetsförbud 
skulle betyda. om en helt ny skatt införs. A ena sidan måste riksdagen 
givetvis ha frihet att konstruera skatten så som befinnes liimpligast t. ex. när 
det gäller den utlösande faktorn. Å andra sidan far denna faktor inte ligga i 
förfluten tid. niir den nya skatteformen träder i kraft. Om en skatt införs på 
t. ex. innehavet av viss egendom måste den tidpunkt som är avgörande för 
frågan om skatt skall utgå ligga efter den nya lagens ikrafttriidande. 
Rctroaktivitetsförhudet skulle hindra en beskattning av den typ som skedde 
genom 1939 års förordning om vlirnskatt. Enligt denna förordning utgick 
skatt med hälften av den statliga inkomst- och förmögenhetsskatt som hade 
påförts år 1939. varför skatten kom att utgå på 1938 års inkomster och 
förmögenheter. Förbudet innebiir naturligt vis att det aldrig blir tillåtet att i ny 
skatteform använda en beräkningsnorm. som redan har lagts till grund för 
beskattning en gång. tHiir avses vad som följer av huvudregeln. Angående 
undantag från denna, se i det följande.) 

Föreskrifter om förfarandet i skatte- och avgiftslagstiftningen, till exempel 
om de beslutande organens sammansiittning och arbetsformer. träffas inte av 
retroaktivitet~;fårbudet. Undantagsvis kan dock vissa föreskrifter som kan 
sligas höra till förfarandet. till exempel bevisbörderegler, falla under förbu
det. 

Såsom har framgått flera gånger av det tidigare är det en självklar följd av 
det hiir förord1de sättet att definiera begreppet retroaktivitet i fråga om skatte
och avgiftslag att definitionen inte täcker alla fall av sådan lag, som i någon 
mening medför retroaktiva· effekter. För att till exempel anknyta till 
förmögenhetsbeskattningen skulle det inte anses vara en retroaktiv skattelag 
om man år I beslutar att frimärken som innehas 31.12 år 2 skall tas upp till 
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förmiigenhetsheskattning, s~lledes inte heller till den del lagiindringen avser 
frimiirken som innehas dit iindringen triider i l\raft. Lagiindringar a\ detta slag 
måste uppenbarligen \'ara tillåtna. 

l'tredningen har ovan funnit Mde att det är iinskviirt med ett grundlags
fiirhud mot retroaktiva skatter och avgifterod1 att begreppet retroaktivitet på 
dessa dttsnmri1den kan definieras tillfredsstiillande. Kvar står då en fr[1ga, 
niimligcn om en tänkt grundlagsn:gel mäste ha undantag. 

Till en början kan slås fast att el\ förhud mot retroaktivitet i grundlag bara 
behöver triiffa sädana iindringar i skatte- och avgiftslagstiflningen. som iir till 
nackdel fiir de skatt- respektive avgil'tsskyldiga. Visserligen kan oliigenheter 
uppstii iiven som en följd av en lindring i skatt- eller avgiftsskyldighet. men 
dessa iir knappast av den valören att nägot skydd i grundlag hiiremot iir 

r<"1kallat. 
Den diskussion om retroaktiv skattelag som har förts under senare {1r har 

haft sin utgi\ngspunkt i att riksdagen i flera lagstiftningsiirenclen har ansett en 
viss retroaktiv tilliimpning av nya skatteregler erforderlig. Det har i dessa 
iirenden rcgelmiissigt varit fråga om att sätta stopp för förfaranden som 
regeringen od1 riksdagen har ansett innebiira kringgående av giillande 
skattelag. För att få ett snabbt slut pä dessa forfaranden och för att inte de 
gamla reglerna i slutskedet av sin giltighetstid skulle utnyttjas i stegrad 
omfattning haren viss retroaktiv tilliimpning beslutats. I allmiinhet. men inte 
alltid. har elen retroaktiva periodens början bestiimts med utgångspunkt i den 
dag. d;I nägon form av förvarning om den kommande lagstiftningen har 
givits, till exempel dagen di\. ett utredningsbetänkande offentliggjordes eller 
då propositionen i iirendet lades pti riksdagens bord. 

Man stär i situationer av denna typ inför ett besdrligt avviigningsprohlem. 
Å ena sidan iir det ett samhiillsintresse av vikt att lagstifta~en skall kunna 
handla snabbt. sedan han väl har fått ögonen pti ett oförutsett och inte 
önskviirt siitt att utnyttja giillande skatteregler och i princip har beslutat sig för 
att iindra dessa. Direkt stötande skulle det vara om just en sådan omstän
dighet som all regeringen lägger fram en proposition med förslag till lag som 
hindrar ett visst slag av kringgt1endetransaktioner till följd av ett undantags
löst retroaktivitetsförbucl skulle leda till en ökning av s1idana transaktioner 
fram till dess att lagen har trlitt i kraft. En sådan ordning skulle kunna åsamka 
det allmänna ett skattebortfalL som inte sällan kunde uppgå till avseviirda 
belopp. Men framflir allt vore det förödande för skattemoralen hos alla lojala 
medborgare att åse hur förslaget i praktiken fungerar närmast som en 
uppmaning till kringgåendetransaktioner. 

A andra sidan kan den skattskyldige som vill förutse skattekonsekven
serna av sitt handlande kiinna sig osiiker om lagstiftarens planer rå att iindra 
skattereglerna. Dels kan han inte alltid förutse vilka förf'clranden riksdagen 
kommer att bedöma som skatteflykt eller kringgående av skattelag och där de 
nya bestämmelserna därför kan komma att fä retroaktiv tillämpning. Dels har 
den vanlige skattskyldige svårt att följa med i alla uttalanden om regeringens 
och riksdagens avsikter i fråga om skattereformer. 

Utredningen har funnit att rimlig hänsyn till de angivna motsttiende 
intressena tas om ett förhud mot retroaktiv skattelagstiftning kompletteras 
med ett undantag för sådana situationer. diir de skattskyldig;i i för\'iig har fått 
ett auktoritativt besked om att en kommande skatteregel avses få retroaktiv 

17 f~;k.,cfagrn /'1~8/7<1. I .wrn1/. .\r /95 
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tilliimpning. Den naturliga tidpunkten för en siidan auktoritativ förhands
varning iir - med hänsyn till den arbetsfordelning som i normala litll d1der 
mellan regeringen och riksdagen -den dag d[1 regeringen för riksdagen lägger 
fram en proposition med förslag till ny skatteregel, vilken fi.ircsl[1s bli 
tilhimpad från den dagen. Visserligen iir det ju ingalunda siikert att ett sådant 
förslag av regeringen. ens om den iir en majoritetsregering, k<Hllmer all antas 
av riksdagen. I så måtto garanteras de skattskyldiga naturligtvis inte full 
förutsebarhet. Men det iir enligt utredningen gud tagbart att de skattskyldiga 
efter en siidan entydig viljeförklaring a\· regeringen så att siiga för handia pä 
egen risk, 0111 de alltjämt inrättar sitt handlande efter de regler som h<.tr 
föreslagits bli ändrade med retroaktiv verkan. 

I detta sammanhang mäste betonas att utredningen givetvis förutsiitter att 
regeringen vidtar s~irskilda åtgiirder. till exempel häller en presskonferens. 
samtidigt mc:d att propositionen liiggs fram för att snabbt sprida ldnnedom 
om innehållet i denna. Det senast sagda iir i sjiil va verket det primjra från 
förutsebarhetssynpu nk t. 

Emellertid har utredningen funnit att det inte alltid iir tillriickligt att en ny 
skatteregel skall kunna tilliimpas från den dag, då en proposition med förslag 
till lagen forclades riksdagen. Situationen kan ibland tiinkas vara sådan att 
retroaktiv tillämpning behövs redan från en tidigare tidpunkt under forbere
delsearbetet inför en lagändring. Det kan till exempel vara så att en viss form 
av kringgåcndeförfarande har blivit allt vanligare i samband med all det har 
blivit allmänt kiint att lagstiftning hiiremol förberedes. Om retroaktiv 
tillämpning ,,ven kommande skatteregel skall kunna lillätas frän en dag som 
ligger tidigare iin propositionens framliiggande måste å andra sidan från 
förutsebarhelssynpunkt även hiir kriivas, att de skattskyldiga får n[1gon form 
av auktoritJtiv förvarning. \'ad som ligger niirmast till hands ~ir alt regeringen 
på ett otvetydigt siitt tillkiinnager sin avsikt all föres!<'\ riksdagen en s[idan 
lagändring. En liimplig form hiirför iir att regeringen avger en skrivelse till 
riksdagen i saken. Utredningen förordar därför att retroaktiv tilliimpning av 
skattelag skall vara tillåten också om regeringen i skrivelse har meddelat 
riksdagen an elen avser alt förcsla viss ändring i gällande skattelag och att 
lagen i iindrad lydelse avses bli tilliimplig från dagen för meddelandet. .Även i 
della fall förutsiittes givet vis att regeringen eller vederbörande departement 
gör siirskilda anstrfogningar för att snabbt informera allmlinhelen om den 
planerade lagstiftningen. 

Inom utredningen har övervägts om i grund lagsregeln borde föreskrivas en 
viss liingsta tillåtna tid från meddelandet till dess att propositionen i iimnel 
föreläggs riksdagen. 

Det iir uppenbart att del kommer att råda ett osäkerhetstillstånd från de 
skattskyldig:as utgångspunkt, och för övrigt också från myndigheternas, 
innan riksdagen har beslutat i det ärende som har aviserats genom 
meddelandet. Utredningen har trots detta stannat för att inte föreslå en sådan 
preciserad regel. Skälen hiirför är dels alt den erforderliga bercdningstiden kan 
variera, dels att utredningen forutsätter att regeringen efter ett förhandsmed
delande mot den angivna bakgrunden alltid ser till all den fortsatta 
beredningen sker med stor skyndsamhet. litrcdninge·n förutsiitter vidare att 
regeringen i meddelandet till riksdagen anger åtminstone en ungeforlig 
tidpunkt. när propositionen kommer att bli avlämnad. 
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Utredningen har i det frireg:i1ende knutit an frirvarningstidpunkterna till 
regeringens handlande. inte till riksdagens. tröts att det ju iir riksdagen som 
ensam iir lagstiftare. Anledningen hiirtill iir naturligtvis att det har giillt att 
finna tidpunkter i det normala lagstiftningsförforandct som på en gång ligger 
tillriickligt tidigt rn:h som r1 andra sidan iir sä bcstiimda att den aviserade 
lagstiftningen kan förmodas komma till ständ. Att till exempel tillåta 
retroaktiv tilliimpning av en skatteregel. som har föreslagits i en motion i 
riksdagen. fr[m den dag d{1 motionen viicktes är uppenbarligen orimligt från 
frirutsebarhetssynpunkt. Om d:irernot skatteutskottet i riksdagen p(1 eget 
initiativ eller med anledning av en proposition eller motion avger ett 
betiinkande med forslag till nya skatteregler. bör retroaktivitet - om 
skatteutskottet löreslär det - vara tillåten från den dag då betiinkandet 
avWmnas i kammaren. I detta fall ankommer det på utskottet att vidta 
särskilda publicitetsåtgiirder. 

Ett undantag från retroaktivitetsförbudet för de fall. då de skattskyldiga på 
något av de nyss angivna sätten har förvarnats. bör alltså göras. Det viktiga iir 
hiir att en förvarning har givits. För att en skatteregel skall få tillämpas 
retroaktivt bör hiirutöver kriivas endast.att riksdagen finner detta påkallat av 
siirskilda skiil. Att härmed avses friimst lagstiftningsingripanden mot skat
teflykt och kringgående av skattelag har framgått av det tidigare. 

Ytterligare ett undantag från retroaktivitetsförbudet behövs. Det torde 
allmiint anses alt retroaktiv beskattning är ett tillåtligt medel, när samhället 
befinner sig i en allvarlig krissituation. I samband med både första och andra 
världskriget tillgreps retroaktiv beskattning. utan att kraftigare invändningar 
restes mot detta. Ett exempel härpå iir den tidigare nämnda förordningen om 
värnskatt. som utllirdades år 1939. Även vid allvarlig ekonomisk kris kan 
staten bli tvingad att tillgripa retroaktiv skattelagstiftning. En sådan åtgiird får 
dock inte begagnas annat än om det råder svår ekonomisk kris. något som 
enligt utredningens uppfattning inte kan sägas ha rått i Sverige någon gång 
under tiden efter andra världskriget. Ett grundlagsförbud mot retroaktiv 
lagstiftning bör därför ha en siirregcl även för sådana undantagssituationer 
som nu har nUmnts. 

Mot bakgrund av de övcrviiganden som här har redovisats föreslår 
utredningen ett förbud i regeringsformen mot retroaktiva skatteroch avgifter. 
1-örslaget kan sammanfattas på följande sätt. Skatt eller avgift får inte uttas i 
vidare mån iin som följer av föreskrift. som gällde niir den skatte- eller 
avgiftsutlösande omstiindighcten intr~iffade. Med den utlösande omständig
heten förstås det förhällandc som enligt den aktuella skatte- eller avgiftslagen 
avgör niir skattskyldigheten inträder. Två undantag linns. Retroaktivitet får 
förekomma från en tidpunkt då regeringen i proposition eller riksdagsutskott 
i betiinkande har framlagt Rirslag till retroaktiv föreskrift. Detsamma giiller. 
om regeringen i siirskild skrivelse har meddelat riksdagen sin avsikt att senare 
framliigga förslag till retroaktiv föreskrift. från dagen för meddelandet. I de nu 
niimnda fallen krävs vidare att riksdagen finner retroaktiv ti!Himpning 
påkallad av särskilda skiil. varmed främst avses att olika former av skatteflykt 
och kringgående av skattelag behöver hejdas snabbt. Enligt den andra 
undantagsregeln får riksdagen besluta om retroaktiv till1impning av skatte
eller avgiftslag. om riksdagen finner det påkallat av särskilda skiil i samband 
med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. 
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8.2 Förstiirkt skydd vid expropriation och dylikt 

8.2.1 Cirundlagsfi"ågans hinillsrnrallllc hehandlin.I.!. 

11804 ärs n',1:<'ri11gs/iir111 innehöll den bekanta 16 ~ \ issa ordalag som berörde 
egendomsrlitten. Innebörden hlirav var emellertid omtvistad. I SOL 1941:20 
(i/1'11 ri11g11e11ska 111red11i11gc'11J föreslogs att 180') ~irs regeringsform skulle 
tillföras ett stadgande om att "svensk medborgares egendom iir tryggad". 
Vidare skulle !Oreskrivas att staten endast mot skälig ersli\lning fick förfoga 
över och expropriera egendom. Hlirom skulle stadgas i (samfolldl Jag. 
Fiir/iln11i11gs111rl'dni11gc11 byggde till stor del på detta (SOU 1963:16-17) och 
foresJl)g följande grundlagsstadgande: "Svensk medborgares egendom lir 
tryggad. Expropriation och annat dylikt förfogande över egendom må ske 
allenast und·~r förutsättningar som angivas i Jag". Till skillnad från den 
tingstcnsk<J utredningen ville författningsutredningcn inte skri\·a in någon 
uttrycklig erslittningsnorm i grundlagstexten. Varken cl\ krav på "skälig" 
eller ett krav på "full'' ersiittning skulle enligt forfattningsutrcdningen ge cl\ 
helt rätlvisande uttryck för giillande ersättningsgrundsatscr. Dessa grund
satser avsåg~ i stiillet komma till uttryck genom den föreslagna grundlags
regeln om egendomens trygghet tSOU 1963:17 s. 193). Varken den tingsten
ska utredningens eller förfat1ningsutredningens förevarande förslag ledde till 
lagstiftning. 

Gm11dlagf>,"1n/11i11ge11 ISOl i 1972: 15) föreslog en regel i regeringsformen av 
följande lydelse: "Om egendom som någon har förviirvat tages från honom 
genom expropri~1tion eller annat sådant förfog<Jmle. skall ersättning utgå 
enligt grunder som bestämmes i Jag··. tvled hänsyn till den mångfald av olika 
situationer som kunde komma att omfattas av ett stadgande av denna 
innebörd ansåg grundlagberedningen att det varken var möjligt eller önskviirt 
att i grundlag sia fast efter vilk<J grunder ers:ittningen skulle bestämmas (s. 
199). 

I 11ropusi1io11e11 !973:90 med förslag till bl. a. ny regeringsform hade 
besUimmelsen givits rekommendation~form. Som sk~il hänvisades till att 
gällande lag i viss<J fall medgav ianspråktagande av mark utan kontant 
ersättning. Det hänvisades till 70 och 113 ~~ byggnadslagen ( 194 7:385) och 
reglerna om delexpropriation i 4 kap. I ~ första stycket expropriationslagen 
(1972:719). Grundlagsregeln borde intern en utformning som gjorde <Jtt den 
uteslöt bestSmmelser av nämnda slag och diirmed kom i konflikt med 
gällande lag (s. 236). 

Ko11sri1u1ionsurskoflN ( 1973:26 s. 52) föreslog alt grund lagsregeln skulle 
göras tvingande. Delta skulle inte inncbiira att ersiittning alltid skulle behöva 
utgå i kontant form. Däremot skulle crsiittning i någon form alltid 
förekomma vid sådana ingrepp som avsågs med bestiimmelsen. Även i sitt 
ändrade skic\ skulle alltså bestiimmelsen inte utgöra hinder för eller kräva 
ändring i t. ex. 70 och 113 ~~ byggnadslagen eller 4 kap. I ~ !Orsta stycket 
expropriationslagen. Riksdagen följde utskottet (rskr 1973:265, KU 1974:8. 
rskr 1974: 19). 

I /974 års regering~/iirm föreskrevs h~irefter i 8 kap. 1 ~ fjiirde stycket: 
"Enskild skall vara tillförsäkrad ersältning enligt grunder som bestiimmes i 
lag för det fall att hans egendom t<Jgcs i anspråk genom expropriation eller 
annat såd<Jnt förfog<Jnde". 
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/<i73 tirs /ri- 11ch riini,J1,·r,1111n/11i11g tSOU 1975:75J llin:slog endast redak
tionella foriindringar i fråga om grundlagstexten i nu forcvarande del. I 
motiven anfordcs all det var s_iiilvkl:irt att lag som anger ersiittningsgrumkrna 
inte ges den inrn:börden all expropriation färske mot symbolisk ersiittning (s. 
155). I td skilcJa rescrvatinncr yrkades all grumllagstexten skulle innehtilla 
uttrycket "'skiilig ers:ittning" i stiillet för bara '\:rsiittning" (s_ 249, 
251-252). 

I i>mr>osi1iu11<·11 I <)75 I 7r1:_1 rl9 konstaterade depanementschefen, dåvarancJe 
justitieministern Geijer. att tanken all grundlagen iivcn i fortsättningen 
skulle innehtlila en regel till skydd för cJen enskilcJes cgendornsriitt inte 
kritiserats under remissbehandlingen. Också han fann det liimpligt att 
grundlagen ger uttryck för principen att ersiittning skall utges vicJ expropria
tion eller annat sådant förfogande_ Däremot ville han inte fol_ia de remissin
stanser som förordat att grundlagen skulle ställa upp krav på ··sblig'· eller 
"fu\\"' ersiittning. I Ian :-;,1de sig dela den uppfattning som grundlagbered
ningen uttryckt på denna punkt. Det tick emellertid anses självkl~rt att en 
ersiittning som iir endast symbolisk inte uppfyllde grundlagens krav (s_ 
124). 

f\011,1i1111in111111.1kn11c·1 ( l ll75/7b:56) fann det värdefullt att regeringsformen i 
riittighetskapitlet innehåller en regel om skydd för den enskildes cgendoms
riitt. Det hetecknades som sjiilvklart att ordet ersiittning i grundlagsregeln har 
en materiell innebörd. lhirmcd utesluts möjligheten till att crsiittning utges 
med enbart symboliska belopp. nitgot som - framhöll utskottet - ej heller 
kommer i fråga enligt gällande riitt (s_ 351. 

I två skilda re1er\'(/fio11cr till utskottets betänkande (Anders B_iiirck och 
Allan f-lernelius. m, resp_ Björn Molin. fp) underströks det angeliigna i att 
grundlagens regler om de medborgerliga fri- och rättigheterna utformas så 
klart som möjligt. Den riittsliga innebörden av den dåvarande egcndoms
skyddsparagraf'en var oviss. Oklarheten efter ett eventuellt hifall till propo
sitionen skulle bli iin större. Reservanterna anförde att det genom proposi
tionen inte föreslogs någon ändring av egendomsskycldsparagrafen. Samti
digt gjordes i propositionen uttalanden om innebörden av det skydcJ som ges. 
Det sades vara svårt att bedöma vilken vikt som skall fastas vid motivutta
landen som gjorts utan samband med iindring av ett stadgandc. De föreslog 
att grundlagsregeln skulle kriiva "skiilig ersättning"_ En kireskrift härom 
innebär, sade reservanterna. att den som drabbas av ett expropriativt 
förfogande skall ges ersättning för den l'örlust som uppkommer <s. 62---{)4). 

Rik.1clage11 följde utskottet (rskr 1975/76:414, KU 1976177:1. rskr 2). 
Härefter lyder den ifrågavarande grundlagsbesthmmelsen I numera 2 kap. 

18 ~ regeringsformen) sålunda: "Varje medborgare skall vara tillförs~ikracl 

ersiittning enligt grunder som bestämmes i lag för det fall att hans egendom 
tages i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande"_ 

8.2.2 Gällande ersättningsrcglcr i rnnlig lag 

Reglerna i vanlig lag om ersättning vid expropriation återtinns i 4 kap. 
expropriationslagen (avser fastigheu. Huvudregeln är enligt I ~första stycket 
att löseskilling skal\ betalas med belopp som motsvarar fastighetens mark
nadsvärdc. Med marknadsvärde förstås det pris som fastigheten sannolikt 
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skulle ha hdingal vid en frivillig försiiljning på den alh11iinna marknaden. 
Exproprinas bara en del av fastigheten, utges ersiittning med helopp som 

motsvarar den minskning av faslighelens marknadsviirde, som uppkommer 
genom expropriationen. Om expropriationen ocksa medl<ir rördelar for 
fastigheten kan det hiincla att någon sttdan minskning inte uppstiir. Det 
förekommer alltså ingen - kontant - ersiittning. 

Emellenid kan löseskillingen i vissa fall avvikarrån marknadsviirdet eller 
minskningen diirav. Detta framgär av hesliimmelserna i 4 kap. 1 ~andra och 
tredje styckena och 2-5 *~ expropria1ionslagen I-far hör siirskill uppmiirk
sammas den s. k. presum1io11sregeln i 3 ~. Den innebiir alt ersiillning fi:ir 
viirdestegring efler presumtions1idpunk1en skall ulgå endast i den m[m del 
blir u1re11, att den beror på annat iin IOrvfolningar om iindring i markens 
tillåtna anv:indningssän. Ers:ittning skall alltså inte ulgä for viirdcslegring på 
ramark som heror på att marken kan viintas bli planlagd och bebyggd och inte 
heller fiir viirdcstegring på hebyggd mark som beror på riirviinlningar att 
marken får större byggnadsriitt enligt en ny plan. Presumtionsregcln lar sikte 
på viirdeulvecklingen efler en tidpunkt i förOuten lid, som lagts så långt 
tillbaka att några fi.irviinlningsvärden som har samband med en iindrad 
mark:mviindning normal! sett ännu inte har uppståll inom del aktuella 
omrädel. Pr<!sumtionsregeln giiller den viirdcstegring som har iigt rum under 
tiden från dagen 1io år före ansökningen om expropriation, dock högst femton 
år före talans väckande vid domstol. Enligt en siirskild övergångshestiim
melse får presumtions1idpunkten aldrig vara tidigare dag iin den 1 juli 1971. 
Ett syfte med att sålunda begränsa rätten till ersättning för förvämnings
värden var alt dämpa markvärdess1egringen. 

Expropria1iva ingrepp med avseende på faslighel kan ske ocksä enligt 
annan lagstiftning än exproprialionslagen. I fråga om ersättningen för s[tdana 
ingrepp innehåller dessa andra lagar regler som hiinvisar till eller eljesl niira 
ansluter sig till expropriationslagens ersiitlningshestiimmelscr. Som exempel 
på sådana lagar kan niimnas byggnadslagen ( 1947:385), nalurvårdslagen 
( 1964:822), väglagen ( 1971 :948), vattenlagen\ 1918:523), gruvlagen ( 1974:342), 
lagen ( 1974:890) om vissa mineralfyndigheter, bosladssaneringslagen 
( 1973:531 ), bosladsförvaltningslagen ( 1977:792), fastighetsbildningslagen 
( 1970:988), anliiggningslagen ( 1973: 1149) och ledningsriillslagen 
(1973:1144). 

Vissa bestämmelser (utöver den ovanniimnda om s. k. delexpropriation) 
som medger expropria1ivt ingrepp utan kontant ersättning bör dock påpekas. 
Det giiller för del första vissa regler i byggnadslagen, niimligen 19, 20, 42, 43, 
70. 112 och 113 ~~. De fyra förstniimnda paragraferna gäller vägmark, som 
enligt plan alltjänll skall anviindas för detta ändamål eller dylikt. I 70 och 
113 ~~ avses den si1ua1ionen att stadsplan resp. byggnadsplan liiggs över 
område i en ägares hand. Då kan förordnas att mark som behövs för gala och 
dylikt skall avstås utan ersiitlning "i den mån det med hiinsyn till den nytta 
ägaren kan förväntas få av planens genomförande och övriga omstiindigheter 
prövas skäligt". Enligt 112 ~får mark som enligl byggnadsplan iiravsedd till 
väg eller dylikt i den mån marken till följd av nybyggnad behövs för 
samfardseln inom område! utan ersättning tas i anspråk och nyttjas för det 
avsedda ändamålet, om marken är obebyggd och vid planens faststiillande 
tillhörde antingen den fastighet, på vilken nybyggnaden förelagils, eller 
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annan fastighl.:l med samma iigare. I br hör ocks:1 niimnas 75 ~ lagen 
(I 9J<J:608) nm enskilda dgar. Denna lag har d<Kk föreslagits skola ersiittas av 
ny lagstiftning (S(H.'. 1977: 12L Enligt de föreslagna reglerna skulle man i 
J()rekommancle fall kunna knmpensera markiigare genom det siitt. varpii man 
fastsUller skyldigheten att betala avgift till viighttllningen, i stiillet för genom 
k.ontant ers~ittning tse t. ex. s. 122-124). 

Ovan niimnd lagstiftning avser expropriativa ingn.:pp med avseende pä 
fastighct. Niir det giillcr lösa saker k<tn siidana ingrepp skc friimst enligt 
f(irfoganddagstiftningen och annan for vissa extraordiniira situationer 
~1vsedd la!,'.stiftning. Hiir avses allmiinna förfogandelagen t 1954:279), 
allmiinna ransoneringslagen t 1954:280), rekvisitionslagen ( 1942:5831 och 
beredskapsförfogamlclagcn ( 1942:5841. Dessa lagar iir avsedda att ersiitt:ts 
med ny lagstiftning(prnpositionerna 1977/78:72och 751. Ersiittningsreglerna 
skall emellc11id cnligt dessa förslag vara viiscntligen desamma som tidigare. 
Det innehiir att ersiittning for avstiidd cgcndom enligt huvudregeln utg<'tr med 
belopp S<)m befinnes skiiligt mecJ hiinsyn till nödviindiga kostnader vid 
produktion elkr :lleranskaffning. Upplåts fast e[!endom eller dylikt utges 
skiilig ersiittning fi.ir förlorad avkastning eller nytta och för skada pä 
egendnmen. I niidviindiga kostnader ingår bl. a. ersiittning för företagarens 
egen arhetsinsats och for frirriintning av eget kapital. Gottgörelse utgår 
Lföemnt inte för indirekta skador eller förluster. Skulle t. ex. en förfogande
åtgiird med flira att en fahriksiigare måste inskriinka driften, kan han inte i 
denna ordning rn ersiittning for den förlust som diirigenom kan tillfogas 
honom. Till indirekta kostnader iir ocks[1 att hiinfora utgifter som beror på att 
ingfogna avtal inte kan uppfyllas. Det iir förutsatt att samordning skall ske 
mellan prissiittning enligt nu avsedd lagstiftning och prissiittning enligt 
prisregleringslagstiftningen. Samordningen innehiir att den ersiittning som 
utges enligt forfogandclagstiftningen kommer att sammanfalla med det pris 
som kunde ha erhållits vid en frivillig försWjning. "Med den utgångspunkten 
kan man siiga att ersiittningsreglerna innebiir att full ersiittning utgår vid 
f(irfoganden en!igt'' förfogandclagstiftningcn (se till det nu sagda proposi
tionen 1977/78:75 s. 80-81).1 liir kan också nämnas ersiittningsreglerna i 19 ~ 
andra stycket hrandlaµen ( 1974:80). Enligt den lagen fi'ir transportmedel. 
redskap eller annan utrustning tas i anspr{ik för riiddningstjiinst. Niir så skett 
skall kommunen utge ersiittning for skada på utrustningen och ror fCirlorad 
avkastning eller nytta och for kostnad med anledning av att utrustningen har 
tillhandahällits. 

8.2.3 Öl'cn•äganden 

Som framgått under 8.2.1 anses alltså ersiittningskravet i 2 kap. 18 ~ 
regeringsformen ha en materiell innebörd. Det är diiremot oklart angivet 
vilken ersiittningsstanclard som gruncllagsregeln kriiver. 

Riittighetsskydclsutreclningen föreslår att 2 kap. 18 ~regeringsformen ges 
en innebörd som i fråga om ersiittningens kvalitet mera bestämt än nu knyter 
an till vad som enligt det föregående är föreskrivet i vanlig lag. I detta syfte 
frireslår utredningen att grundlagsstadgandet får följande lydelse: "Varje 
medborgare vilkens egendom tages i anspråk genom expropriation eller annat 
s{1dant förfogande skall vara tillforsiikrad ersiittning för förlusten enligt 
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grunder som bestiimmes i lag." 
lkt ta gru ni.I lagsstatlgande skal I ses som en bek riiftelse av den ersiit t ni ngs

nid som nu,·arande regler om ersiittning vid expropriativa ingrepp lett till. 
Stadgandet hindrar inte sädana f"i.ireskrirter somt. e.x. -I kap. J ~ L'Xprnpria
tiunslagen. [rsiittning f"är hegriinsas till det viin.k som grundas pii tilliiten 
anviindning av den egendom det giillcr. Cirundlagsstadgamlet innebiir diirvid 
ingen bindning vad avser bcvishördw1s placering. Över huvud taget skall 
grundlagsstadgandet inte hindra prisreglering. D:irvid iir det givetvis det 
prisreglerade viinlct och intt.! ett t.!ventucllt svartahiirsviirdt.! som skall ligga till 
grund för hestiimmandet av ersiittningen enligt 2 kap. 18 ~regeringsformen. 
Slutligen framg~ir av det sagda att, om ett expropriativt ingripande mcdllir 
ocksä reella frirdelar just fiir den drabbade och om diirför ingen liirmögen
hetsminskning uppkommt.!r för uenne. st1 behiiver lagen inte föreskriva 
någon (kontant) ers:ittning. 

l övrigt innebiir riiltighctsskydtlsutn::dningens llirslag inte n:"1gon iindring i 
s<1k i fr~1ga om 2 kap. 18 ~ regeringsformen. Vad tilliimpningsomriidet !"lir 
staugandet bctriilTar avses alltså alltjiimt fall diir medhorgarens "egendom 
tages i anspri1k genom expropriation eller annat <1dant ll:irfogande"'. 

8.3 Förstärkt skydd för medborgarskapet 

Regeringsformen 2 kap. 7 ~ har löljande lydelse: 

Ingen m..::dbnrgarc rår landsf(irvisas eller hindras att n:sa in i riket. 
Ingen mcdbL1rgarc som iirellt:r har \"arit bosatt i riket IM berövas sitt medborgarskap i 

annat fall iin d:1 han iir eller samtidigt blir medborgare i annan stal. 

Bestämmelsen återgår på 8 kap. I ~ i 1974 års regeringsform. Där grund lags
skyddades medborgarskapet dock endast för sådana svenska medborgare 
som fortfarande var bosatta i riket. Orden '"eller har varit" tillades 1976 med 
utgångspunkt från förslag av 1973 års fri- och rlittighetsutredning. 

l 809 års regeringsform innehöll inga regler om förlust av svenskt 
medborgarskap. Bestämmdsen i dess 16 ~att "Konungen bör ... ingen från 
ort till annan förvisa" hindrade heller inte all landsförvisning som straff för 
avfall från den rena evangeliska kiran fanns kvar linda till 1860. 

l den tingstenska utredningen (SOU l 94 l :20) behandlades inte hithörande 
frågor, och författningsutredningen <SOL! 1963: l 6 m:h 17) föreslog endast ett 
stadgande att bestiimmelscr om svenskt medborgarskap skulle ges i lag. Svea 
hovrlitt föreslog emellertid i sitt remissyttrande. att grundl~iggande bestlim
melser om medborgarskap skulle införas i riittighetskatalogen. Diir borde 
sålunda stadgas att infödd. i riket bosatt svensk medborgare icke utan 
medgivande :;kulle kunna fråntas sitt svenska medborgarskap med mindre 
han samtidig! av fri vilja blev medborgare i annan stat. 

Grundlagberedningens förslag innefattade en bestämmelse om skydd för 
medborgarskapet. Enligt denna skulle i riket bosatt svensk medborgare icke 
kunna fråntas sitt medborgarskap. såvida han icke var eller samtidigt av fri 
vilja blev medborgare i annan stat. Motiveringen var att det eljest i princip 
kunde bli möjligt att kringgå förbudet mot förvisning genom att beröva någon 
hans svenska medborgarskap. Beredningen uttalade vidare, att reglerna om 
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fordrv od1 förlust av svenskt medborgarskap :i\'en i i-ivrigt :ir av stor 

betydelse för den en<.,kiilks r:ithst~illning (SUL 1972:1~ s. 2ll och 199!. 
En raJ remissorgan gick in p[1 fr:igan. Ni1gr<1 av dem ans[1g all förbudet mot 

beri.ivamk av svensk( medburgarskap borde utslriil'kas till all nmfotta :iVL'll i 

utla nuet bosatta meJhorgare. Statens invandrarverk päpekade. all man inte 

borde tilläta all svensk medborgare.som cfarj:imte :ir medborgare i annan stat. 

skulle kunna frtmtas sill svenska medblirgarskap utan uttrycklig viljcförkla

ri ng oavsett om han \'ar bosatt i ri kel eller ej. Grund lagsregeln borde d:irviJ lag 

utformas i i.iverensstiimmdsc mcJ giillande riitL dvs. lagen t I ll50:382) <)111 

svenskt medborgarskap. 
J 47J [1rs proposition avvisade tanken att skyddet för svenskt medbnrgar

~kap skulk utstriickas iiven till utomlands bosatta pcrsnncr. Departemcnts
cheJ'en uttalade \idare. att det i bestiimmclsen an,·iinda ordet "beri\va" 

markerade att I"dga v<1r l>11l <tll k\rklaras f'iirlu~lig mcdborgarskapel u\an eget 

uttryckligt samtycke. Riksdagen fiiljde det i propositionen innefattade 

Jiirslagct i dessa hiinseendcn. 

Fri- och riit t ighctsut redningen föreslog som niim nt att gru ncllagsskyddet 

Jör svenskt medborgarskap hnrde utstriickas iiven till dem som tidigare varit 

bosatta i riket. I moti\eringen uttalades J'iiljande (SOU 1475:75 s. 142): 

RiittL·n att \ istas hiir i landet tliljer med Jet s,·cnska medhmgarskapet. Sambandet 
mellan riireh.:frihetcn och sk1·.t.t,·1 111111 h<'riil't111d,, <11' 111,,dhurgonkur>cr har diirtlir 
l(iranletl alt i RF t:1gi1-; in ett absolut skydd mot att hiir i landet btis;itt S\'en-;k 
n1etlhnrgare beri.ivas sitt m.:dhoq!:trskap i annat 1;i11 iin det han iir eller samtidigt hlir 
111edb<>rgar.: i ann:m stal. 

Den stora betydelse. som medh<.>rg;irskapct allts~t har. giir all utrc·dningen anser :il! 
del iir angcliigel att forstiirk:t sk1duel ocks:'t for detta. Samtidigt m."1s1c th.>ck 
utg:ingspunktc·n \·ara all principerna !lir giill:rnde meclbnrgarskarslagstif'lning inte 
rubhas. En s:1uan princip. som också ligger till grund l'iir de kon\'entioncr i 
n1edhorg:1rskapsl'r:ignr som Sverige anslutit sig till. iir strii\an att umh ika dubbelt 
niedhmg:1rskap. \'ilkct medfrir all n:\gnt undantagslöst skHld for m.:dhnrgarskapet inte 
kan infi.iras . 

. \ \'Cn med u1g!111gspunkl i giilbmk medhnrgarskapslagstif'lning har emellertid 
utredningen runnit all skyddet !lir medborgarskapet kan utsträckas i ett 'iktigt 
hiinseende. n:imligen till att omL111a ncbä .svensk medburgarc .som n:\gnn gäng har 

1·11m hosatl h:ir i landet. Hiirige.nlHll blir ii,·cn den som - kanske :1\' pulitiska skiil - har 
liimnat landet skyduau. rrttn utlanu.:t saknas inte exempel p:1 att politiskt int<: 
i"insk\'iirua persorwr formiis att liimna sitt hemland tKh diircfter herilvas sitt mcdhur
garskap. En annan' mst iir att frågan.um boS:itlning h:ir alltjiiml l<ircligger. inte liingrc 
far riagun hct\·d.:lsc: <Kh all hc;;tiimmdsen ,t;irfi.ir blir 111cra \Cit1illii111pad \\Ch g<:r ;iven hiir 
bosatta ell h:ittrc sl..ydd 

Utredningen \'il! i delta sammanhang klargöra en punkt niir det giiller skyddet nwl 
l(irlust a,· svenskt mcdhorg:1rskap. Det avser .1kn/de1 /iir friimst !lrk1111g som hlirit s1·e11.1k 
medhorwm'. Av f<irarbetcna till grundlagsbestii111mclsen i friiga fr:1111gar all d.:nna 
utf<1rn1a1s i niira anslutning till lag<:n ( JlJ'iO:J8~l "m svenskt medbtirgarskap ht: bilaga 
10. :1\·snill I J. Denna lag foreskri,·er all S\ .:nsk m.:dborgarc Ö\'l?f 18 :1r l(irlnrar sill 
svenska medborgarskap cndas1 nm han genom eg.:l initiati\' tl\rviir\'ar utliindskt 
medhcHg;1rsk;1p. Det enda undantaget t'dn denna regel giiller Lien .'iom iir fi.'1dd 
utumLmds och ;tldrig h:tr varit bosall i S\'erigc eller uppehitlln sig hiir under 
l(_>rhitllanucn •;om tyder på samhörighet med Sverige. ~kdbtJrgarskapct fiir barn under 
I Här fril_ier i princip tliriild ra rnas (se bi laga 11.l. a vsni 11 .l. 7J. Ciiil la nde 111edb1.1rg:1rska psriill 
nwdgcr alltså inte att en! ,·uxc·n l person. som :ir eller har ,·arit ho'>all i Sverige.utan eget 
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1nitiati' lcirlorar svenskt llledhurgarsk;tp. Denna pr111cip kan dock inte uttryckas i RF. 
ertcrsnlll 1.kl skulle krii\'a :illtllir stor utliirlighet i grundlagste.xten. Utr.::dningcn vill 
elllellcnid frarnhiilla att hcstiimmclsen i RF om skydd mot l\irlusl a\· svenskt 
rnedhnrgarsk:tp hör Sö lllOt hakgrund av lllcdhurgarskapslag'ilirtn1ngens u11\irn111ing. 
Detta innebiir enligt utredningens mening att det skulle strida nllll !,!rumkrna för nu 
hcrörda hcstiimllldsc um .::n pcrsnn.Slllll har bmnal sill hclllland-kansk~ '".politiska 
sid! -och som har kommit till Sverige och hlivil svensk medbllrgart: samtidigt sum han 
har kv•tr sitt ursprungliga medborgarskap. lx:riivas sill svenska n11:dborgarskap. 

A,· de remis;;organ. Stlm yttrade sig Ö\'er fri- och r~ittighetsutredningcns 

betiinkande. var det endast hovrjtten för \'jstra Sverige som berörde rr~1gan 

1)m mcdborgarskapet. I dess yttrande föreslogs att skyddet mot förlust av 

svenskt medborgarskap skulle ytterligare förstiirkas. Hland annat borde i 
regeringsformen klart utsiigas. all medborgare som iir eller varit bosatt i riket 

inte kunde lörlora det svenska mcdborg<trskapet utan eget initiativ. 

!976 [irs proposition i :imnct anslöt sig hell till fri- och riittighctsutred

ningens förslag. I Urvid uttalade dcpartementschekn bland annat ( prop. 
1975/76:209 s. 122): 

Jag vill i sammanhanget !'ramhälla att jag delar utredningens uppfattning alt det skulle 
strida mot grunderna for den llircslagna bcstiimmclscn om skydd för d.:t svenska 
mcdhorgarskapct om en person. som har liimnal sitt hemland - kanske a\' pulitiska sbl 
-och som har kommit till Sverige och blivit svensk mcdhorgare samtidigt som han har 
kvar sitt medborgarskap i hcmlanckt. bcrii,·as sill svenska medborgarskap. 

Riksdagen bilOll i denna del propositionen utan nägra ändringar. 
Lagen (I 950:J82l om svenskt medborgarskap reglerar frågan om förlust av 

medborgarskapet i 7. 8 och 9 ~~. Dessa paragrafer har följande lydelse: 

7 ~ Svenskt m<~dhorgarskap fi.irloras av 
I. den som forviirvar utliindskt medborgarskap efter ansökan eller uttryckligt 

samtycke: 
2. den som l\irviirvar Ulliindskt medborgarskap genom att illlriida i allmiin tjänst i 

~rnnan stat: 
3. ogift barn under aderton år. som blir utliindsk medhorgarc genom all utliindskt 

medborgarskap. på sätt avses ovan i paragrafen. förvärvas av föriildrarna. om de hava 
vårdnaden om barnet_ eller av endera. om han amingen ensam har vårdnaden eller har 
vårdnaden tillsammans med den andre nch denne iL·kc iir svensk medborgare: 

4. ogif't barn under aderton år. som blir utliindsk medburgare genom att ICiriildrarna 
ing~I iiktcnskap med \arandra: har barnet hemvist hiir i riket. intriider dock förlust av 
svenskt mcdho;garskap endast om barnet innan det l\lll aderton år llyttar ur riket och 
då har utliindskl medborgarskap. 

I!§ Svensk medborgare, som är född utom riket samt aldrig hiir haft hem\'ist och ej 
heller uppehållit sig hiir under forhållanden som tyda rå samhörighet med S\'erige. 
förlorar sitt svenska medborgarskap. niir han fyller tjugotvt1 är. Pa dessförinnan gjord 
ansökan må cloi:k den centrala utliinningsmyndighetcn medgiva all medborgarskapet 
bibehålles. 

Niir någon enligt J'örsta stycket mrlorar svenskt medburgarskap. medför detta förlust 
av sådant medborgarskap även mr hans harn. som !l'1Tdrva1 medborgarskapet till följd 
av att h:m varit svensk medborgare. om icke lcirlusten skulle leda till all barnet kommer 
all sakna medborgarskap. 

9 § Den centrala utlänningsmyndighcten m:l. på ansökan befria den som är eller 
önskar bliva utliinclsk medborgare från hans svenska mcdbtlrgarskap. ;\r siikanden ej 
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rcdan u1l;inds~ medbur~arc. skall .'>ulll \·illknr !l.'1r hcl'riclscn stadgas. all han inom vi.ss 
lid 11.irviin ;1r m.::dborgarskar i annan stat. 

Dubbelt eller flerdubbelt medborgarskap iir s[tlunda icke uteslutet för sävitl 
1.kl ulliindska mcLlborgar.skapcl fordrvals p[t annat :-,:ill iin el'tercgcl initiativ. 
I t;irvidlag innebiir lagen ell betydligt starkare skydd för medborgarskapet iin 
det som garanteras i rt:geringsformcn. 

I detta sammanhang bör iivcn niimnas Europaddskonvcntionen av elen 6 
m<l.i 1963 om begriinsning av fall av flerfaldigt medborgarskap och 0111 rnilitiira 
Wrpliktelser i fall av flerfaldigt medborgarskap. Denna konvention ratifice
rades av Sverige 1968. I ingressen uttalar signat:irmakterna. all de "anser all 
fall <1V flerfaldigt medborgarskap iir en kiilla till svtirigheter och alt en 
gemensam striivan att sä längt som möjligt begriinsa antalet falla\· llcrfaldigt 
medborgarskap medlemsstatcrna emellan sammanfaller med Europar:'tdets 
syfte··. Konventionens besUmmelser gttr i fräga om förlust av medborgarskap 
dock inte liingre iin nu giillande svensk lagstiftning. 

Europarådets ministerkommitte antog i maj 1977 en resolution 0111 att 
inom iiktenskapet födda barn borde ges lika riitt att förviirva sttviil moderns 
som faderns medborgarskap. I samba ml hiirmed uttalades, att medlemsstater 
som sä önskade borde kunna införa bcst:immelser om att de av deras 
medborgare som iiven hade annat medborgarskap avfordrades en forklaring 
om vilketdera medborgarskapet de önskade behålla. Nägon skyldighet att 
införa sådana bestiimmelser sattes aldrig ifräga, och ingen medlcmsstal har 
iinnu gjort det. 

Riittighetsskyddsutrcdningen finner det angeliiget. att skyddet mot förlust 
av svenskt medborgarskap iiven i regeringsformen och icke blott i medbor
garskapslagen så lt1ngl det iir möjligt kommer att giilla iiven sf1dana 
medborgare, som utan eget initiativ eller egen önskan innehar medborgar
skap också i annan stat. De niirmast aktuella exemplen ptt flerfaldigt 
medborgarskap av detta slag torde falla inom någon av fbljande katego
rier: 

I. Personer, som kommit till Sverige som flyktingar eller av annan orsak, och 
som därefter blivit svenska medborgare men icke befriats frän sitt 
föregäcnde medborgarskap i annan stat. 

2. Sv·enska kvinnor, som iirellcr varit gil"ta med medborgare i sådana stater, 
diir hustrun - liksom fallet var i Sverige !"ram till 1950 - automatiskt för 
mannens medborgarskap. 

3. Barn, vilka enligt svensk lag bli\ it svenska medborgare genom födelsen, 
diirför att IC.iriildrarna eller endera av dem har svenskt medborgarskap, 
men som iir födda i liinder där medborgarskapet bestiims av födelseorten 
(ius soli) eller lir helt beroende av faderns medborgarskap. 

Siirskilt när det giiller den första kategorin kan man inte utesluta möjligheten 
av att vårt land i ett skiirpt utrikespolitiskt liige kunde utsii!las för 
patryckningar i syfte att framtvinga sädana lagändringar, att de berörda 
personerna berövades sitt svenska medborgarskap. En uttrycklig grundlags
rcgcl skulle i så fall ge avse\·iirt bättre skydd än en bestiimmelse i vanlig lag, 
iivcn i betraktande av det ovan citerade motivuttalandet i 1970 års proposi
tion. I avseende på dem som tillhör de häda andra kategorierna ter sig sådana 
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påtryd-.ningar k<inske mindre sannolika. \kn det hör understrykas, all 

mi.ijlighett:rna att frän svensk sida ge skydd och hjiilp ;\t utomlands boende 
personer med anknytning till Sverige över huvud taget jr avseviirt större iin 
eljest i de fall. d[1 dessa har svenskt mcdhorgarskap och innehar eller kan fö 
S\enskt pass. 

l prim:ip bör diirfiir grundlagsskyddet utvidgas sa, att ingen medbmgare 
som är eller har varit bosatt i riket skall fä berövas sitt medborgarskap i annat 
1~111 iin dä han samtidigt, efter uttryckligt samtycke eller genl>m all intriida i 
allmiin tjänst, blir medborgare i annan stat. I !;insyn bör icke kunna tas till att 
personen i fdga kanske innehar eller utan eget initiativ eller samtycke 
l\.irviirvar medborgarskap även i annan stal. 

Fr<'in denna regel bör emellertid göras vissa undantag. Det finns sälunda 
icke tillräckliga skiil all frtmgå de i medborgarskapslagen 7 ~ punkt 3 och 4 
samt 8 ~andra ~t~·cket givna bestiimmelserna om att barn under aderton års 
älder i fråga om förlust av svenskt medborgarskap i vissa fall skall följa 
föriildrarna eller endera av dem. 

Vidare har utredningen inhiimtat, att på grundval av nordiskt samråd 
llirhercdes en ;;ådan iinclring av medborgarskapslagen, att överenskommelse 
skall kunna träffas med annan stal om att elen som sedan födelsen är 
medborgare iiven i den andra staten och sedan minst fem år iir varaktigt bosatt 
diir skall förlora sitt svenska medborgarskap vid viss i avtalet angiven ålder, 
som ej får understiga nitton och ej överstiga tjugotvå år. Förslag av 

motsvarande innehåll har i Danmark redan antagits av folket inget och torde 
komma att framl~iggas iiven i Norge. Eftersom det iir av betydande viirde att 
mcdborgarskapslagstif'tningen förblir likformig i de nordiska länderna, bör 
regeringsformens föreskrifter icke utformas på sädant sätt att de liigger hinder 
i viigen för att iiven vårt land ingår överenskommelser av angivet slag. 1 liirvid 

t'örutsiittes, att dessa iiverenskommelser alltid anses vara av sådan vikt all de 
j~imlikt regeringsformen 10 kap. 2 ~tredje stycket unclerstiills riksdagen ror 
godkiinnande. 

De två undantag som här niimnts hör kunna göras utan att grundlags
skyddet mot förlust av svenskt medborgarskap uttunnas alltfiir mycket. Det 
a\' rättighetsskyddsutredningen föreslagna staclgandet i regeringsformen 2 
kap. 7 ~ utesluter chiremot möjligheten av att ytterligare undantag kommer 
till stånd utan grundlagsändring. Skyddet för de förut niimncla tre katego
rierna av personer med nerfalcligt medborgarskap bör därigenom bli tillfreds
stiillande. 

8.4 Förstiirkning av de processuella garantierna vid 
frihetsberövande 

I 2 kap 9 ~ regeringsformen föreskrives: 

1 lar annan myndighet iin domstol berövat nägon medborgare friheten med 
anledning av broll eller misstanke om brou, skall denne kunna 13 saken prövad av 
domstol utan oskäligt dröjsmål. Vad nu sagts giiller dock icke niir fråga iir om att till 
riket övernytta vcrkstiillighet av frihetsberövande påföljd sori1 har i1dömts i annan 

stal 

Har medborg.1re a\ annan anledning iin som angivits i liirsta stvcket blivit 
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omhiindcrtagcn tdng.-;vi-; .. -;kall han Jika-;i1 kunna f;) -;akcn prö,·ad '" durnstnl utan 
L1>k:iligt dr<iis111:11 r-.kLI priivning av domstol likstiillcs 1 siillant J;tll pril\n1ng;l\· niimnd. 
om niirnndcns ,;ammamiit tning iir bc-;tiimLI i lag 0L'i1 ordll_irandcn i niir11ndcn 'kall ,·ara 

L'licr ha varit urdinarie domare. 

Den ätergivna paragrafen torde i forsla hand \ara avsedd att styra lag . .;;tift
ningen od1 allts{1 innebiira ett krav att det alltid skall finna.-; s{tdana dnmstolar 
eller domstnlsliknandc niimm\cr inriittadc som iir hehöriga att p[1 bcgiiran av 
enskild pröva frägor om frihetsherövande. Det iir diiremot i viss mim o<ikert. 
om bcstiimmelscn ger en riitt fiirden enskilde att ta initiativet till en priirning. 
om del skulle saknas ett hehörigt organ som har fått sig uppgiften anförtrodd. 
Skulle det finnas en sådan riitt. lir det vidare oklart. till vilket organ han i s{1 fall 
skall viinda sig. Enligt en undersökning. "S:irskilda riittssiikerhetsgaranticr". 
vilken iir fogad sasom bilaga 17 till 1973 ärs fri- och riittighctsutrednings 
betiinkancle !SOU 1975:75 s. 441) är det sålunda inte llelt klart i vad mån 
bestämmdsen riktar sig enbart till lagstiftaren eller kan tilfampas direkt av 
domstol. utan stöd av vanlig lag eller annan författningsbestiimmelsc. 
Niimnda utredning har för egen del (anf. arh. s. 103J uttalat att regeringsfor
mens regler om riitt till domstolsprövning av vissa frihetsherövanden 
knappast kan tilliimpas direkt av domstolarna utan mästc. för all fa verkan tör 
de enskilda medborgarna, kompletteras med hestiimmelser i den vanliga 
lagstiftningen. 

Frågan torde för niirvaranclc ha ringa prak1isk betydelse. Det kan emellertid 
uppkomma vissa fall. diir det iir tveksamt. om giillande bestiimmelser i lag 
eller annan författning fyller grundlagens krav (se den nyss anförda 
undersökningen i SOU 1975:75 s. 441 f.). Det iir hiir fråga om en fundamental 
riitt för elen enskilde. och del iir diirfor angeläget att det klargöres att 
grundlagsbestiimmelsen gör det möjligt för den enskilde att få till stånd en 
riittslig prövning av frihetsberövande!, iivcn om i något fall ingen priirnings
befogenhet skulle vara uppdragen ät en behörig myndighet. 

Dil. det giillcr att viilja organ som skall kunna utföra elen hiir avsedda 
prövningen av frihetsberiivanden i de sällsynta fall då behörigt organ eljest 
saknas. kan man knappast tänka sig någon annan möjlighet iin att liigga 
uppgiften på allmiin domstol, dvs. i första hand tingsriitt. 

I brist på förfottningsbestiimmelser torde den enskilde kunna viinda sig 1ill 
den tingsriitt inom vars domkrets han hillles omhändertagen. Sa liingc inte 
hestiimmelserna om domstolarnas sammansättning och förf;trande har 
anpassats efter denna typ av mal torde domstolarna få tilliimpa de regler i 
rättegångsbalken eller annan lag, som gäller likartade straffprocessuella 
frågor. I vart fall saknas anledning att belasta grundlagstexten med dessa eller 
liknande frågor. Diir behöver inte siigas annat iin att, om inte den prövning 
som foreskrives i paragrafen har uppdragits åt behörig myndighet. pröv
ningen skall utföras av allmiin domstol. 
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9 Specialmotivering 

9.1 Regeringsformen 

2 kap. 7 ·'' 

I luvudgrunderna för riittighetsskyddsutredningens fiirslag i detta hiinscende 
framgär av den allmiinna motiveringen (8.3). 

De föreslagna förändringarna hiinför sig till paragrafens andra stycke. 
Dettas första mening innefattar huvudregeln betriiffande förlust av svenskt 
medborgarskap. Med uttryckligt samtycke till förvtirv av utliindskt medbor
garskap likställes hiir liksom i 7 ~lagen om svenskt medborgarskap intriide i 
allmiin t.iiinst i annan stat, niir detta medfiir att utliindskt medborgarskap 
fiirviirvas. Där sä icke sker har intriidet i uWindsk allmiin tjiinst diiremot ingen 
riittsverkan i avseende på det svenska medborgarskapet. 

Det •mdantag från huvudregeln som stadgas i andra meningen motsvarar 
bestiimmelserna i medborgarskapslagen 7 ~ punkt 3 och 4 samt 8 ~ andra 
stycket. De diir och i lagens q a ~ gjorda flirbehålL enligt vilka det svenska 
medborgarskapet under vissa omstiincligheter kan fa kvarstä, behöver icke 
anges i regeringsformen. 

Vad betriiffar det ytterligare undantag som gjorts i den tred.ie meningen 
hiinvisas till den allmiinna motiveringen. Säsom diir framhällits skall 
överenskommelser av delta slag alltid anses vara av sädan vikt att de jiimlikt 
10 kap. 2 ~ tredje stycket regeringsformen skall understiillas riksdagen för 
godkiinnande. 

2 kap. 9 ·'' 

Innebörden av det tillagda tredje stycket i denna paragraf framgår av den 
allmiinna motiveringen (8.4). 

2 kap. J(J ·'' 

I andra stycket av denna paragraf har tagits in förbudet mot retroaktiva 
skatter och avgifter. 

Skatt respektive avgift iir begrepp som redan finns i regeringsformen. Vad 
siirskilt giiller avgift iir att miirka att h:irmed avses inte bara sådan 
"'betungande .. avgift. som enligt 8 kap. 3 ~ regeringsformen i princip skall 
beslutas av riksdagen. ,.\ven en avgift, som erliiggs frivilligt som ersiittning fi.ir 
en vara eller en prestation och avser att bidra till eller helt tih.:ka statens 

17~ 



176 S1)('ci11/111111i1•eri11g S<>l. 1 i'lfX.3-! 

kl)qnader inom ifriiga\'arande \erbamhetsomr~tde. iir en avgil'l i regerings
formens - nch lEirmed ocksä i lknna paragrar~, - mening. Exempel pil denna 
sist niimnda typ a\· avgift :ir taxorna för de affarsdri\'ande verken. 

rri1gan. vi!ken nmst:indighet som utlöser skatt- rcspckti\'e avgil"tsskvldig
heL har hehandlats i den allm:inna motiveringen (8.1 l. 

Retroaktivitet iir enligt undantag.-;regeln i andra meningen under angivna 
fiiruts:ittningar tillåten. om den utliisande omstiindighetcn intriiffade sedan 
ett av regeringen eller riksdagsutskott framlagt förslag till retroaktiv fiireskrirt 
hade lii1r.nah till riksdagen eller sedan regeringen hade Wrnnat riksdagen 
meddelande i saken genom skrivelse. Den avgiirande tidpunkten :ir den dag 
Li:t proposition, utskottsbet:inkande respektive s\\riq::\se med meddel<tnde 
blir allmiin handling hos riksdagen. Enligt nuvarande rqder h:irom hlir 
avgiirande tidpunkt för en proposition och ett meddelande fritn regeringen 
den dag d:l. propositionen eller skrivelsen kommer in till kammarkansliet. För 
ett utskottshetiinkande blir den avgörande dagen i regel niir betiinkanclet 
första gängen anmiils i kammaren. Retroakti\'itet iir i for\'arningsfallen 
tilltlten frän - inte friin 0L'11 med - den dag d:i fcirvarningen gavs. 

Med förslag som har lagts fram av riksdagsmskott förstås enbart utskotts
majoritetens förslag. s~tledes ej förslag som har framförts reservationsvis i 
utskottet. 

Som f'ramgär av lagtexten skall meddelande till riksdagen från regeringen 
att denna avser att föresl[1 en rctroa\\tiv skatteregel ske genom skrivelse (se 3 
kap. 6 ~ riksclagsordningen): varken muntligt meddelande eller meddelande 
exempel\'is i huclgetpropositionen iir allts~1 tillr:ickligt för att ett beslut om 
retroaktiv tilliimpning senare skall kunna fattas. \'ad skrivelsen skall 
innehålla diskuteras i den allmiinna motiveringen och i det följande. Av 4 
kap. I ~ flirsta styckt:t andra meningen riksdagsordningen frarngär indirekt 
att en sådan skrivelse från regeringen inte skall hiinvisas till utskott fiir 
beredning. 

Det förhållandet att retroaktiv tilliimpning av en ny skatteregel iir tillåten 
frän t. ex. dagen d!1 regeringen i proposition lade fram förslag till denna 
innchiir givetvis inte att den re1roaktiva tilliirnpningen måste ske just frän den 
dagen. Grundlagsregeln siiger hara <lll retroaktiviteten inte far gt1 liingre ba\\at 
i tiden iin sa. 

För att e:1 skatteregel skall ra tilliimpas retroaktivt från dagen dit 
propositionen i iirendet kom in till kammarkansliet kriivs inte all det dder 
fullstiindig överensstiimmelse mellan forslaget till föreskrift i propositionen 
och den sedermera antagna lagen. Vid riksdagshehancllingen kan alltså vissa 
_jiimkningar göras utan att man gftr miste om möjligheten till retroaktiv 
tilliimpning. 

Vad vidare giiller det fallet att regeringen meddelar riksdagen att den avser 
att J'i.ireslå en retroaktiv skatteregel är tydligt. att meddelandet inte kan 
innehålla någon detaljerad beskrivning av kommande förslag. Det viisentliga 
iir att det genom meddelandet görs klart vilken typ av transaktion. intiikt. 
avdrag etc. som förslaget avses ingripa mot samt frän vilken tidpunkt 
retroaktiviteten skall giilla. Diiremot kan inte generellt kriivas att det siitt. på 
vilket ingripandet skall ske. preciseras. Som har framhållits i elen allmiinna 
motiveringen måste i dessa situationer göras en avviigning mellan olika 
intressen. varför de skattskyldiga inte kan garanteras full fiirutseharhet. 
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Föreskrifterna i regeringsformen om det föreslagna särskilda förfarandet för 
beslut rörande r:il tighetsbegriinsande lag har tagits in såsom nya tredje och 
CJiirde stycken i 2 kap. 12 ~-såsom ell nytt tredje stycke i 2 kap. 20 ~och såsom 
en ny 13 kap. 7 ~- l-luvudbest:immelserna finns i 2 kap. 12 ~-

Sistniimnda paragraf anger nu i sitt/iirsta stycke vilka av de i 2 kap. 1-11 ~~ 
upptagna riittigheterna som iir begriinsningsbara. Vidare slås fast att begriins
ning mt1stc göras genom lag. utom i ett par angivna fall. Slutligen förutskickas 
att det finns vissa materiella ramar för begriinsningsmöjligheterna. I paragra
fens andra stycke anges vissa generella sådana ramar. Diir föreskrivs att 
riittighetshegr:insning får göras bara för att tillgodose iindamål som är 
godtagbart i ett demokratiskt samh:ille. Begriinsningen får aldrig gå utöver 
vad som iir nödviindigt med hiinsyn till det ändamål som har föranlett den. 
Den fö inte heller striicka sig sl1 långt att den utgör ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Slutligen slås fast att 
begriinsning inte får göras enbart på grund av politisk, religiös. kulturell eller 
annan sadan åskådning. 

I trl'<fie stvcket i 2 kap. 12 ~ har för det första angetts det särskilda 
lagstiftningsforfarandets primiira tilliimpningsområde. Det har skett genom 
en hiinvisning till första stycket. Förfarandet omfattar således lagar som angår 
begränsning av yttrandefriheten. informationsf;iheten, mötes friheten, 
dcmonstrationsfriheten och forcningsfriheten, den kroppsliga integriteten i 
allmiinhet, skyddet för förtrolig meddelelse, rörelsefriheten i allmänhet och 
riitten till offentlighet vid domstolsförhandling. Formuleringen omfattar 
visserligen också skyddet mot husrannsakan och liknande intrång. men lagar 
som ingriper enbart i denna fri- och rättighet undantas från det särskilda 
förfarandets tilliimpningsområdc genom en föreskrift i fjärde stycket. Skälen 
hiirtill har redovisats i den allmänna motiveringen. 

Vidare anges i tredje stycket grundelemcnten i det särskilda heslutsförfa
randet. Förfarandet innehiir att lagförslaget i fråga skall vila i riksdagen i minst 
tolv månader innan det får antas. Tiden riiknas från det att det första 
utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i kammaren. Förslaget skall dock 
alltid kunna förkastas omedelbart. Vidare skall en kvalificerad majoritet 
kunna anta förslaget utan dröjsmål. Hiirför skall krävas instiimmande av 
minst fem sjättedelar av de röstande. 

Ett viktigt moment iir att det siirskilda förfarandet skall vara tillämpligt bara 
på yrkande. Bakom ett sådant yrkande skall stå minst tio riksdagsledamöter. 
De niirmare bestämmelser om det Slirskilda förfarandet som behövs föreslås 
bli intagna i riksdagsordningen. 

Uttrycket i tredje stycket '"förslag till lag angående begränsning av'" någon 
av de ifrågavarande fri- och rättigheterna betyder inte, att det konkreta 
lagförslaget nödvändigtvis skall ytterligare inskränka den berörda riittighe
ten. Innebörden iir att lagförslaget skall angå föreskrift som är rättighetsbe
gränsande. 

lfiärde stycket återfinns undantagen från det särskilda beslutsförfarandets 
tillämpningsområde enligt tredje stycket. Lagar som avser enbart skyddet 
mot husrannsakan och dylikt har redan nämnts. De andra undantagen är 
vissa lagar om tystnadsplikt, lagar om "'rena"' frihetsstraff och om viss 
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fiirliingning av tidsbegränsad lags giltighetstid. 

Ett femte undantag framgår av den nya 13 kap. 7 .11 regeringsformen. Diir 

siigs att det siirskilda beslu'.sförfarandet inte skall ti!Himpas då riket iir i krig 
elkr omedelbar krigsfara. 

Bakgrunden till och innebörden a\' de niimnda undantagen har redovisats i 
den allmiinna motiveringen (4.5.2-4.5.4, 4.7.5, 4.7.6 och 4.11 ). 

Det siirskilda beslutsförfarandet enligt 2 kap. 12 ~ tredje stycket samt 

undantaget därifrån för förningning av tidsbegränsad lags giltighetstid skall 
vara tilliimpliga också på sådan siirskild lag som avses i 2 kap. 20 ~ andra 

stycket regeringsformen. Detta grundlagsstadgande handlar om fri- och 

rättighetsskyddel för utlänning här i landet. Bestiimmelse om förfarandets 

tillämplighet har tagits in som ett nytt tredje stycke i niimnda 20 ~

Bakgrunden hiirtill har angivits i den allmiinna motiveringen under 4. 7.3. Se 

vidare specialmotiveringen till 2 kap. 20 ~. 

Det särskilda lagstiftningsförfarandet kommer till utöver det redan införda 

materiella rättighetsskyddet i 2 kap. regeringsformen. för ett beslut om 

riittighetsbegränsande lag kriivs således både alt - i förekommande fall - det 

särskilda förfarandet tilliimpas och att regeringsformens materiella villkor iir 

uppfyllda, t. ex. att - där så kriivs - ett tillå1et inskriinkningsiindamål 
föreligger. 

Ordet "lag" kan vara dubbeltydigt. Det kan betyda författning som 

beslutats av riksdagen. Det kan också avse siirskild föreskrift i sådan 

författning. I grundlagstext använder riittighetsskyddsutredningen ordet i 

den sis1nämnda bemiirkelsen. I motivtexten anviinder utredningen ordet i 

bägge betydelserna. 

Såsom en rättighetsbegränsning eller såsom riittighetsbegriinsande 
betecknas ana den lagregel som ger stöd för ifrågavarande ingripande i det 

särskilda fallet. Även detta ingripande i sig utgör en riittighetsbegriinsning. 
Man säger alltså att riittigheten "begränsas genom lag". Den begränsas också 
genom det konkreta ingripande som sker med stöd av lagen. Denna 

terminologiska flexibilitet torde inte föranleda missförstånd. Man måste dock 

uttrycka sig tydligt när man åsyftar det fallet - där det får föreligga - att 
rättighet med stöd av bemyndigande i lag ("delegeringslag") begriinsas 

genom annan författning iin lag. 

Vissa mera generella spörsmål i fråga om det siirskilda lagstiftningsförfa

randets tillämpningsområde har behandlats i den allmiinna motiveringen. 

Hiir skall nu mot den bakgrunden göras en mera detaljerad genomgång för 

varje fri- och rättighet för sig. Det sker genom en utförlig exemplifiering av 

befintliga lagbestämmelser som blir omfattade av detta siirskilda förfarande. 

Såsom belysning anges ibland bestämmelser som faller utanför detta 

område. 

I Yflrande(riheren 

Massmedierätten 

Yttrandefriheten i tryckt skrift regleras i en särskild grundlag. tryckfrihets

förordningen. Yttrandefriheten i radio, TV och film är däremot inte reglerad 

på grundlagsnivå. Yttrandefrihetsutredningens arbete kan emellertid leda till 
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att s<'t hlir fallet. I samma man kommer det nu förevarande lagstiftningsför

farandet att bli inaktuellt. 

F. n. faller dock radio- och filmriittcn inom regeringsformens ram. Dessa 

rättsomr~iden innehåller {1 tsk i Il iga vttrandefrihctshegriinsa nde hestiim melser. 

Frtin radio/agen (1966:755) kan niinmas tillständskravet för anviindning av 

radiosiindare (2 n radiomonopolct (5 ~). regeln att monopolet skall utövas 

opartiskt och sakligt (6 ~) samt möjligheten enligt 8 ~ andra stycket till 

förhandsgranskning i vissa fall. llithörancle regler omfattas t.v. av det nu 

föreslagna siirskilda lagstiftningsförfarandct. !Ändringar i radiolagen har 

föreslagits i propositionen 1977178:91.) Det siirskilda f"iirfarandet omfattar 

ocksli - hortsett från föreskrifterna om rlittegangen - flert::ilet regler i 

radioans1•arighe1slag<'11 (1966:756). Sistniimnda lags sakinnehåll har tryckfri

hetsförordningen som mönster. (( propositionen 1977178: 144 har föreslagits 

s~irskild ansvarighetslag för den s. k. nlirradion.) Även filmcensuren lir 

givetvis en yttrandefrihetsbcgrlinsning. De materiella bestlimmelserna 

därom i .tiirord11ingen (/ 959:348) med särskilda bes1ämmelscr om biograf/"örc
ställningar m. 111. omfattas av det siirskilda förfarandet. Rättighetsskyddsut

redningen förutsiitter att regleringen av yttrandefriheten i radio och film 

kommer att hehandlas av yttrandefrihetsutredningen. 

Brottshalken m. m. 

Principerna för gränsdragningen mellan s. k. yttrandefrihetsbrott och andra 

brott har angetts i förarbetena till 1976 års reform. vartill hänvisats i den 

allmiinna motiveringen under 4.6.1 A. Man går efter syftet att skydda den fria 

opinionshildningen och den allsidiga upplysningen. 

Förtal och.törolämp11i11g (brottsbalken 5 kap.) är yttrandefrihetsbrott. Dessa 

straffbestiimmelser skall alltså omfattas av det siirskilda beslutsförfarandet. 

Detsamma skulle gälla för s. k. ekonomiskt förtal, om sådant skulle 

strartbeläggas. Det må emellertid erinras om att förmögenhetsbrottcn faller 
utanför omr[1dct. Därmed avsedda glirningar får liksom hittills anses som 

brottsliga i annat avseende lin som missbruk av den grundlagsskyddade 

yttrandefriheten. Det må vidare erinras om att bestiimmelscrna i 15 kap. 
brottsbalken om mened m. m. inte berör den grundlagsskyddade yttrande

friheten. För belysning av griinsdragningen må slirskilt pekas på 15 kap. 7 ~ 
om falsk resp. vårdslös tillvitelsc. Att dessa brott till skillnad från förtals

brottet inte är att anse som yttrandefrihetsbrott beror uppenbarligen på att det 

för straffbarhet för falsk eller vårdslös tillvitelse krlivs, att yttrandet gjorts till 

en myndighet som har att uppta anmälan i den sak det giiller. 

Vidare är här att redovisa del av 6 kap. 6 ~ brottsbalken om otuktigt 
h<'reende. Det gäller andra stycket som avser bl. a. det fall att någon genom 

ord som uppenbart sårar tukt och sedlighet upptriider anstötligt mot annan. 

Denna del av straffbestämmelsen måste anses som yttrandefrihetsbegrän

sande i regeringsformens mening och omfattas av det särskilda förfaran
det. 

I 16 kap. brottsbalken finns vidare vissa bestämmelser som omfattas av det 

särskilda bes\utsforfarandet. Det gäller 11p/H1igli11g (5 ~ ), hets mor folkgrupp 
(8 ~ ). 01il/å1e1för.fåra11de med pomowatisk bild ( 11 ~)och.förledande ar 1111gdom 
( 12 ~). Detsamma skulle ha gällt för bestämmelserna om de s. k. ryktessprid-
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ningsbrotten. som fanns fram till årsskiftet 1977-78 (16 kap. 6 ~. 17 kap. 6 ~ 
och 19 kap. 8 ~ brottsbalken). Urottsbeteckningarna var samhiillsfarlig 
ryktesspridning. beljugande a\' myndighet och ryktesspridning till fara för 
rikets siikerhet. Den sistniimnda straflbestiirnmelsen har dock hehiillits som 
s. k. krigsartikel (22 kap. 2 a ~brottsbalken). Frågan om i vad mån spridandet 
av osanna rykten skall vara straffhelagt iir emellertid föremål för utredning 
(Dir 1977:5). En förnyad kriminalisering pä detta område skulle omfattas av 
det särskilda förfarandet. 

Straffbestämmelsen om llf1f1r<>r i 18 kap. 1 ~brottsbalken är omfattad av det 
särskilda beslutsförfarandet. Gärningar som avses diir kan vara yttrandefri
hetsbrott. Också stram-kiirpningsrege/11 i 18 kap. 2 ~brottsbalken hör hit, i vad 
den hänvisar till 5 kap. niimnda balk. 

1 19 kap. brottsbalken straffheläggs yttranclefrihetsbrotten högförräderi 

( 1 ~). krigsansti/ian <2 ~). Sf1ioneri (5 och 6 ~~). ohl'hiirig hl'/i11111i11g med hemlig 

llf1f1gifi (7 och 8 ~~)och l'årdsliishct med lwmlig llf1flgi/i <9 ~ ). Det må anmiirkas 
att också 10 :~ om olul'lig w1dcrrii11clse1•<'rksamhet omfattas av det siirskilda 
beslutsförfarandet, eftersom denna kriminalisering i vart fall utgör en 
inskriinkning i informationsfriheten. - Reglerna om spioneribrottet iir f. n. 
föremål för översyn. Denna har uppdragits åt samma kommitte som skall 
pröva frågan om lagstiftning mot falsk ryktesspridning. 

Ytterligare följande bestiimmelser i brottsbalken iir aktuella i detta 
sammanhang. 20 kap. 3 ~om hro11 mot tystnads{llikt omfattas av det siirskilcla 
lagstiftningsförfarandet. Detsamma gäller f. ö. de bestämmelser i skilda lagar 
som statuerar sjiilva tystnadsplikten. dock inte niir det gäller tystnadsplikt 
endast för offentliga befattningshavare och tjänstepliktiga i fråga om sådant 
som får hållas hemligt med stöd av tryckfrihetsförordningen. 

Också 21 kap. 8 ~ brottsbalken om mis.~/irmelsl' mot krigs man och 10 ~ om 
llf1f11'igling m· krigsmän omfattas av det siirskilda förfarandet. Detsamma gäller 
elen ovannämnda bestämmelsen om ryktl'SS{lridning till.fara.fur rikets siik<'rhct 

(22 kap. 2 a :: ) samt staclgandena om landsförriidl'fi, /andswek, landsskadlig 

1•årdsliishl'I, samröre med/ienden. 1111dergriimncle al' stridwi(jan och.fiirSl'ars

skadlig ryktess{lridning ( 1. 2, 4, 5 och 6 ~~ i 22 kap. brottsbalken). 
Utöver de: regler i 22 kap. brottsbalken, som direkt riktar sig till 

rättstillämparen. finns det en delegeringshestiimmelsc i 16 ~. Genom denna 
bemyndigas regeringen att siitta vissa bestämmelser i tilliimpning i vissa 
angivna situationer. Bland dessa bestämmelser ingår de ovannämnda 
paragraferna i 22 kap Delegeringsbestiimmelsen i 16 ~omfattas därför av det 
siirskilda förfarandet. 

Bestiimmelser som siirskilt straffhe11igger försök. förberedelse eller stiimp
ling till ett yttrandefrihetsbrott omfattas av det siirskilda beslutsförfarandet. 
Detsamma gäller t. ex. 19 kap. 15 ~brottsbalken. 

I detta sammanhang bör den numera upphiivda straffbestiimmelsen i 19 
kap. 13 ~ brmtsbalken om tagande av utliinclskt understöd beröras. Den torde 
vid 1976 års fri- och rättighetsreform knappast ha betraktats som en 
yttrandefrihetskriminalisering. Den brottsliga giirningen bestod niimligen i 
att man mottager egendom (av friimmande makt). Men straffbarhetcn 
förutsatte att detta görs i syfte att genom skrifter eller på annat siitt påverka 
den allmänna opinionen i centrala politiska ämnen. Skulle man i stiillet ha 
gärningen konstruerad såsom förberedelse till ett yttrandefrihetsbrott. skulle 
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straflbeliiggningen av clella i'örben.:delsd~tll vara nmlitttad av del siirskilda 

beslutsli5rfarandet. Det må anm;irkas all den ovann;imnda kommittc. som 

skall se över bl. a. spioneribrollL:l. ocksä skall ta upp J'r[1gan om behovet av 

lagstiftning mot propaganda. som linansieras från utlandet och som kan 

medföra fara för den fria meningsbildningcn i landet. 
Lagen (J <N9: i 65) a11g. beslag d rissa skri/i<'r (iind rad senast 1977: 1019) avser 

uppviglande skrifter som antriitfos vid avdelning av krigsmakten. (För 

skrifter som mängfaldigats pt1 dL:t siill som avses i tryckfrihetsförordningen 

finns en motsvarande best;immelse diir.) Av vad som sagts i den allmiinna 

motiveringen om t vängsmedel (4.10.6) framgår. att lagen 1949: 165 skall anses 

omfattad av det siirskilda förfarandet. 
IXiremol bör allmiinna regler om beslag i brottmål (se 27 kap. rättegångs

balken) inte anses begriinsa yttrandefriheten diirför. att beslag i princip tar 

l:iggas ocksä pä skrif'tlig handling. (En annan sak ;ir att möjligheten att ta brev 

dler telegram eller dylikt i beslag, medan det jr under beforuran hos post

resp. televerket. utgör en begriinsning av skyddet för förtrolig meddelel

se.) 

Också förbudet mot otillbörliga yttranden i 9 kap. 5 .~ rättegJngsbalkl'n skall 

anses omfattat av det siirskilda lagstiftningsförfarandet. 

Vidare omfattas lagen (1947: 164) umfiirbud mot politiska w1i!Ormer av det 
s;irskilda förfarandet. Detsamma g;iller lagen (1975:370) om .Jiirbwi mot 
swidning och 111/iirsel m· vissa /i.arior och lagen (/975:37/) om förbud mot 
spridning och 11(/iirsel m· /lrgbilder och ris.sa .fätografiska bilder. 

Upphovsriill och dylikt 

Till skillnad fr~tn vad som uttalats i bil. 6 till fri- och riittighetsutredningens 

betiinkande (s. 289-290) anser riittighetsskyddsutredningen. att den ekono

miska sidan av upphovsriitten inte bör uppfat1as som L:n begränsning av 

yttrandefriheten i grundlagens mening. Det är h;ir fråga om upphovsman
nens principiella ensamriill att mångfaldig<t verket och cljL:st utnyttja dL:lta 
ekonomiskt. Diircmot måste upphovsmannens s. k. ideella riitt anses som en 

sådan begriinsning. lliirmed avses de straffsanktionerade bestiimmelserna i 

3 ~ andra och tredje styckena lagen ( 1960: 72'1) om 111111/wvsriitt till littl'riira och 

kom111iirffi.:1.1 1·erk. Där föreskrivs att ett verk inte får ändras sä. att 

upphovsmannens litteriira eller konstniirliga anseende eller egenart kränks. 

Vidare sägs att verket inte heller fflr göm-; tillgiingligt for al lmiinheten i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är pil angivet siitt kränkande for 

upphovsmannen. Säsom en inskränkning i den grundlagsskyddade yttran

defriheten bör vidare uppfa\tas viteshestiimmclsen i 51 * mot att ett verk 
aterges offentligt på ett siitt som kriinker den ,mdliga odlingens intressen. Vid 

denna tolkning synes det friimst bli följande best;immelser i upphovsrätts

lagen som blir omfattade av det särskilda beslutsförfaramlct: 3 ~ andra och 

tredje styckena. 51-53. 59 och 60 ~~.-Och vad giiller/agen(/960:7JO)om riill 
1il/.finografisk hild skulle detsamma giilla för 2 ~ andra stycket, 16, 21 och 

22 ~~. 
I detta sammanhang må såsom belysning pekas på 15 ~ firmalagen 

( 1974: 156). Denna bestämmelse avser det fall att firma eller annat närings

kännetecken eller dess användning strider mot goda seder eller allmän 
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ordning eller iir vilseledande. IX1 kan domstol vid vite fiirbjuda innehavaren 

av kiinnetecknel att anviinda delta. Del skulle möjligen kunna siillas i fräga, 

all ett sådant stadgamle begriinsar yttrandefriheten i regeringsformens 
mening. Sä bör dock inte anses vara fallet. 

Reklam 

Den kommersiella reklamen iir ett omri\de, diir regeringsformens yltrande

frihetsbegrepp iir nf1got mera vidsträckt iin tryckfrihetsförordningens. Rege

ringsformens yttrandefrihetsbegrepp omfattar hela reklamområdet. medan 

tryckfrihetsförordningens omfattar bara en del av detta omr{1de. Sillunda 

torde avsikten vara alt marknadsföringslagen (1975:1418) skall falla hell vid 

sidan av tryckfrihetsförordningen, medan centrala bestiimmelser i den 

diiremot utgör inskriinkning i yttrandefriheten i regeringsformens mening. Å 
andra sidan iir ett förbud mot reklam för viss vara nägot som ansetts kunna 

gripa in också i tryckfrihetsförordningens yttrandefrihetsområde. 1 1 kap. 9 ~ 

niimnda förordning har undantag gjorts frän vissa delar av det tryckfrihels

rilttsliga skyddet såvitt giiller kommersiell annons för alkohol eller tobak !jfr 

propositionen 1973:123 s. 48). 
Vad giiller marknadsfiiringslagen så omfattas vissa av dess materiella 

bestiimmclser av det siirskilda förfarandet. Det gäller i varje fall 2 ~(och 5 ~) 

om otillbörlig marknadsföring och 6 ~(och 9 ~)om vilseledande marknads

föring. (I det första fallet iir sanktionen förbud, normalt vid vite, och i det 

andra fallet straff. Också sanktionsbestiimmelsen i 18 ~ omfattas av det 

siirskilda förfarandet.) Dilremot kan bestilmmclserna i 4 ~ om produktsii

kerhet och i 7 och 8 ~~ om vissa otillåtna erbjudanden till konsument inte 
anses beröra den grundlagsskyddade yttrandefriheten. 

De materiella bestiimmelserna i en lag om förbud mot eller andra 

begränsningar i fråga om alkohol- eller tobaksreklam skulle omfattas av det 

särskilda förfarandet. Detta giiller oavsett om det iir fråga om reklam i tryckt 

skrift eller i annat medium. 

Yrkesmässig kreditupplysning m. m. 

Samtidigt som man i 1 kap. 9 ~ tryckfrihetsförordningen öppnade möjlighet 

till lagingripanden mot tobaks- och alkoholreklam öppnade man i samma 

bestämmelse vissa möjligheter till reglering i vanlig lag i fråga om kreditupp

lysning. Detta giiller närmare bestiimt i fråga om offentliggörande i yrkes

miissig kreditupplysningsverksamhet av kreditupplysning, som innebär 

otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet eller som innehäller oriktig 

eller missvisande uppgift. Av propositionen (1973:123 s. 49 ö) framgår att 

man ansett det klart, att den önskade regleringen kriivde iindring i 

tryckfrihetsförordningen och alltså i och for sig var ett ingrepp i tryckfrihets

förordningens yttrandefrihetsskydd. 

Åsyftade bestämmelser i vanlig \ag har utfärdats genom krl'di111pp/ysnings

Jagen (]973:1173). Dess inledande bestämmelser (1-2 ~~) anger lagens 

tillämpningsområde och ger vissa begrcppsdefinitiöner. Dessa regler är 

tekniskt så direkt kopplade till de följande bestämmelserna, att I och 2 ~~bör 

anses omfa!lade av det särskilda lagstiftningsförfarandet. 
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J uch 4 ~~ handlar om tillstånd m. m. Kreditupplysningsverksamhet far 
enligt huvudregeln bedrivas en hart efter tillställd av datainspektionen. Dessa 
paragrafer omE1ttas av det siirskilda förfarandet. 

5-14 ~~ hiir rubriken "Verksamhetens bedrivande m. m.". Verksamheten 
skall bedrivas så att den ej leder till otillbörligt intrång i personlig integritet 
( 5 ~ ). Uppgift om någons politiska eller religiösa uppfattning, ras eller hudforg 
får inte samlas in. lagras eller vidarebefordras i kreditupplysningsverksamhet. 
Detsamma giiller som regel uppgift om hrott eller straff eller administrativt 
omhiindertagande eller hiilsotillstånd (6 ~).Vissa ytterligare föreskrifter ges 
om vad kreditupplysning inte får innehålla och när elen inte får lämnas ut 
(7-9 ~~ ). 5-9 ~~ omfattas av det särskilda lagstiftningsförfarandet. 

Vidare ges föreskrifter om kontroll och riittelse av register() 0-12 ~~). Dessa 
hestiimmelser bör inte anses omfattade av det siirskilda förfarandet, ej heller 
13 ~ om överlätelse av register 111. 111. 

I 14 ~ föreskrivs att den som iir eller varit verksam i kreditupplysnings
verksamhet inte !Itr ohehörigen yppa vad han till följd därav fatt veta om 
enskilds personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshemlighet. Här 
föreligger ett exempel på en tystnadsplikt som giiller för enskilda och som 
alltsä faller utanför undantaget i Gärde stycket andra meningen I. Tystnads
pliktsbestiimmelsen i 14 ~ omfattas således av det särskilda förfarandet. 

Datainspektionen utövar tillsyn över lagens efterlevnad (! 5 ~ ). Bestäm
melsen omfattas inte av det särskilda förfarandet. 17 ~öppnar möjlighet för 
datainspektionen att återkalla givet tillstånd. Denna föreskrift måste anses 
omfattad av det siirskilda forfarandet. 

I 18 ~ föreskrivs att den som hos datainspektionen tagit befattning med 
tillstånds- eller tillsynsiirende enligt lagen inte får obehörigen yppa vad han 
därvid fått veta om enskilds personliga förhållanden eller om yrkes- eller 
affärshemlighet. Detta iir ett exempel på en tystnaclspliktsbestiimmelse som 
enligt Gärde stycket andra meningen I i förevarande grundlagsstadgande 
faller utanför det s~irskilda lagstiftningsförfarandets ram. 

Straffbestämmelsen i 19 ~ och förverkandebestämmelsen i 20 ~ omfattas 
av det siirskilda förfarandet. Motsatsen gäller for skadeståndsbestämmelsen i 
21 ~- Det beror på att skadestånd av systematiska skäl måst föras utanför 
ramen för de ingripandeformer som rättighetsskyddet i 2 kap. regerings
formen gäller mot. - Ej heller de avslutande 22 och 23 ~~ i kreditupplys
ningslagen omfattas av det särskilda lagstiftningsförfaranclet. 

Från inkasso/agen (/974:182! må för belysnings skull anmärkas 4 ~- Där 
fi.ireskrivs att inkassoverksamhet skall hedrivas enligt god inkassosed. 
Stadgandet förhjuder hl. a. att giilclenär utsätts för otillbörlig påtryckning. 
Föreskriften kan ej anses beröra grundlagens yttrandefrihetsskydd. Oiiremot 
tinns en tystnadspliktshestiimmelse i 11 ~som motsvarar 14 ~ kreditupplys
ningslagen. Denna 11 ~ omfattas av det särskilda förfarandet. Ingen annan 
hcstiimmelse i inkassolagen kan anses göra det ta. 

Datalagen 

Daralagens ( 1973:289) centrala innehåll iir vissa restriktioner när det gäller att 
inriitta och föra vissa ADB-register. Det rör sådana register som innehåller 
personuppgifter som kan hänför<L'> till den som avses med uppgiften. 
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Dessa begriinsningar i möjligheterna till informationshantering torde fa 
anses inskränka i forsla hand informationsfrihetcn. Bestämmdserna i 
datalagen om tillståndskrav m. m. (1-7 ~~)omfattas diirfor av det siirskilda 
förfarandet. Detsamma gäller 11 ~.som föreskriver att uppgift i vissa fall inte 
får lämnas ut och vilken paragraf därför måste anses yttrandefrihetsbegriin
sande. 20 ~ faller under det siirskilda förfarandet i vad den straff5anktionerar 
nyssniimnda bestiimmelser. 

Vidare omfattas den tystnadsplikt för registeransvarig m. IL som före
skrivs i 13 ~-av det särskilda beslutsf'örfarandet. Det gör däremot inte 19 ~om 
tystnadsplikt för datainspektionens befattningshavare. Bestiimmelsen i 21 ~ 

om straff för den, som olovligen bereder sig tillgång till upptagning för 
automatisk databehandling (begår "dataintrång"), bör anses viisentligen avse 
ett slags förmögenhetsbrott och bör diirlor inte anses omfattad av det 
siirskilda förfarandet. 

Vård- eller behandlingslagstiftning och dylikt 

I detta sammanhang åsyftas en rad bestiimmelser om riitt att granska och 
kvarhålla brev och dylikt till eller från den som iir berövad friheten. 

Det är givet att själva frihetsberövande! medför en rad faktiska begriins
ningar i den intagnes möjlighet till utövning av opinionsfrihet. Dessa 
begränsningar lir inte i grundlagens mening att se som ingrepp i opinionsfri
het. 

Emellertid har reglerna om granskning och k varhällande av brev och dylikt 
samt om avlyssning av telefonsamtal betraktats som sjiilvstiindiga ingrepp i 
förtrolig meddelelse resp. informationsfriheten resp. - vad giilkr regerings
formen - yttrandefriheten. P{1 nu förevarande grund omfattas nedan niimnda 
lagbestämmelser av det särskilda lagstiftningsförfarandet. 1De ifrägavarande 
lagarna kan ocksä innehålla bestämmelser vilka pä annan grund omfattas av 
det siirskilda forfarandet. Härtill återkommer r~ittighetsskyddsutrcdningen i 
resp. sammanhang.) 

I lagen (1974:203) om kriminafrård i anstalt omfattas sålunda 25-28, 30 och 
31 ~~ av det särskilda lagstiftningsförfarandet. Detsamma gäller 9, 10 och 
I 2 ~~ lagen (1976:37 J) om behandlingen av häktade och anhållna m . ./1 .. 15 ~ 
lagen (1966:293) om beredande av sluten p~ykiatrisk vård i l'issa/äll samt 9 a ~ 
lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i bro!fmål. 

Här bör också nämnas 27 ~stadgan (1956:551 )för allmänna vårdanstalter.för 
alkoholmissbrukare (27 ~ ändrad 1968:86) och 44 ~ stadgan (1960:728) för 
ungdomsvårdsskolorna (44 ~ ändrad 1965:771). Dessa bestämmelser har 
emellertid f. n. inte lagform, utan i vad de är rättighetsbegränsande grundar 
de sin giltighet på övergångsbestämmelserna till 1974 års regeringsform. 
Rättighctsskyddsutredningens forslag medför i och för sig ingen iindring i sak 
härvidlag. 

Tystnadsplikt 

Flertalet lagbestämmelser om tystnadsplikt faller under undantaget i fjärde 
stycket andra meningen I från det siirskilda lagstiftningsförfarandets 
tillämpningsområde. Det linns dock också regler härom som omfattas av 
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Lktta fiirfarande. !far 111{1 hiinvisas till framstiillningen under 4.11.1 i den 
allmiinna motiveringen. Också ovan i specialmotiveringen har Wmnats 
enstaka exempel pft tystnadspliktsbcsUmmelser av de bt1da niimnda katego
rierna. 

Övrigt 

Enligt hestiimmelser som numera iir upptagna i lag <1975:87! kan redare i 
svenskt fartyg förbjudas vid vite att till utländsk myndighet liimna ut 
handling som kan avseviirt skada svensk sjöfartsniiring. Denna lag lår anses 
begriinsa yttrandefriheten i regering:;formens mening (jiimfor propositionen 
1975:8 s. 77!. Lagen omfattas av det siirskilda beslutsförfarandet. 

I 7 ~ 1 mom. 1degrafi·eglem<'t1l<'I (/959:58]) fi.in::skrivs all privattelegram 
hiir tillbakavisas eller k\·arhållas, om dess innehäll synes farligt for statens 
siikerhel eller strider mot lag, allmiin ordning eller sedlighet. Dessa fi.\re
skrifter ):!rundar sig pä internationella konventioner. De fär givetvis alltjiimt 
giilla övergt1ngsvis. Förs de över till lag omfattas denna av det siirskilda 
forfarandet. 

I 17 ~ andra stycket 11a111mlrdslage11 (}964:8:!2) föreskrivs all skylt vari
genom allmiinhetcn avvisas från visst område ej fär finnas uppsatt utan 
tillstånd. Bestiimmelsen iir sanktionerad med bl. a. straff 07 ~). Detta 
skyltförhud iir inte av sådan art att det utgör bara en ordningsföreskrift enligt 2 
kap. 13 ~tredje stycket regeringsformen. En si\ dan skylt kan ses som ett -om 
iin felaktigt - påstående om riittsliiget. Diirifrån till en affisch eller dylikt 
behöver inte steget vara långt. Det torde diirför vara riktigast att betrakta 
förevarande skylt förbud s[1som en begriinsning av yttranderriheten och alllsä 
såsom omfattat av det siirskilda lagstif'tningsforfarandet. 

;: /nfimnationsfriheten 

Vissa inskriinkningar i informationsfrihetcn har anmiirkts i det fi.iregäende, 
bl. a. vissa bestiimmelser i datalagen. Här må anföras följande exempel på 
lagbestämmelser som omfattas av det särskilda beslutsförfarandet därför att 
Je begriinsar denna fri- och riittighet. 

Det g~iller i 4 kap. bromba/ken 8 * om straff för hrvtande m· flUSI- eller 
1e/eht'mlighe1. 9 a ~om straff för olol'/ig a\'h·.w1ing och 9 b ~om ett siirskilt fall 
av !Orberedelse till brytande av tclchemlighet. Vidare gäller det 17 kap. 9 ~ 
brottsbalken om straff för hrull 11101 riisthcm/ighet och 19 kap. 10 ~samma balk 
om straffföro/o\'/ig 1111clerriirrc/sc1•erksamher. Hit skulle vidare vara att h~införa 
ett sadant straffstadgande mot olovlig fotografering som integritetsskydds
kommittcn föreslagit (SOU \974:85). 

Som begriinsning av informationsfrihcten får vidare uppfattas de materiella 
hestiimmelserna i lagen (/977:20) om TV-övervakning. Dessa bestämmelser 
(1-4, 6-8 och 10 ~~) omfattas därför av Jet siirskilcla lagstiftningsförfaran
det. 
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3 :\liires/i"ilw1e11 och demo11srrariom/i'ihe11•11 

Den centrala riirfallningen p{1 omddel iir lagen (/CJ56:ti/8) 0111 a//111d1111a 
sammankom.\ll'I". I ~anger vilka sammankomster som lagen iir tilliimplig p<l. I 
2 ~ ges vissa miijlighcter all i e.xtrnordiniira situationer J'iirbjuda allmiin 
sammankom'il i visst liin eller Jcl diirav. För sammankomst p{1 ;tllrniin plats 
kriivs l~irhandstillstånd <3 ~).I vissa andra fall kriivs istiilkt forhandsanmiilan 
(4 ~). Bestiimmelser ges i f'räga om ansökan om 1ills1änJ. anmiilan, ordnings
hållning (5-9 ~~). Under vissa fi.iru1S:i1tningar far polismyndigheten instiilla 
eller upplösa allmiin sammankomst eller förbjuda dess fornyande ( 10-11 ~~ ). 
Slutligen ges bl. a. regler om överklagande 113 ~)och om stratT115 ~). 

Reglerna 0111 förbud' om krav pä rörhands1ills1ånd resp. J'örhandS<tnmiilan, 
om instiillande och upplösning utgör begriinsningar av mötesfriheten och 
demonstra tionsrri heten. Dessa regler om fattas av det siirskilda lags\ i rtni ngs
förforandet. Detsamma giiller I ~-I sjiilva verket blir det b;1ra mindre delar av 
denna lag, niirmast rena procedurregler, som inte omti11tas av det siirskilda 
förfarandet (5 ~första stycket, 6 och 13 ~~). 

Straflbestiimmelsen om olovlig sa111manko111s1 i brottsbalkens krigsaniklar 
(22 kap. 7 ~)ii1-en begriinsningav mötesfriheten och omfattas av del siirskilda 
förfarandet. 

4 Fiirenin.i..n;li"ihctcn 

Föreningsriillsspörsmål mellan staten s[1som arbetsgivare och dess arbetsta
gare faller vid sidan av f'iireningsfrihetsskyddet i 2 kap. regeringsformen. Ej 
heller berörs detta föreningsfrihetsskydd t. ex. av lagstiftnings[llgiirdcr fi.ir att 
avbryta pågäcndc fackliga stridsåtgiirder. vare sig lagen utformas som en 
1jiins1eplik1slag eller som en lag som förnyar giltigheten av e\l u1lupe1 
kollektivavtal. Ej heller den lagstiftning, ~>m förliinar vissa organisationer en 
viss förmånss1Ullning, berör regeringsformens f\.ireningsfrihetsskydd Iför 
andra, konkurrerande organisationer). Exempel pä si1dan lagstiftning fore
kommer på arbetsmarknaden och hyresmarknaden. Sädana bestiimmclser 
som nu niimnts omfattas alltsä inte av det siirskilda beslutsforfarandet. Den 
fackliga konfliktriitten omfa11as liver huvud taget inte av detta. Den enda 
reservation som behöver giiras avser 1jiinsteplik1slag. En s[1dan kan vara all 
anse som etl. ingrepp i regeringsformens skydd för rörelsefriheten. På 
sistniimnda grund iir den dä omfattad av det siirskilda lagstit'tningsförfaran
det. Hiirtill äterkomrner rii11ighe1sskyddsu1redningen i det följande. 

Straflbestiirnmelsen i 18 kap. 4 ~ brottsbalken mol olorlig kcl!wrksamhet 
omfattas av det särskilda förfarandet. Något annat "föreningsfrihe1sbro1t'' 
torde inte finnas f. n. Det må erinras om att de r .. ateriella möjligheterna att 
inskränka regeringsformens föreningsfrihetsskydcl iir små (2 kap. 14 ~andra 
stycket regeringsformen). 

5 Religionsfriheten 

I vad religiomutövning innefa11ar utövning av annan opinionsfrihet omfa\las 
elen av samma gruncllagsregler som denna. I praktiken iir del niirmast 
reglerna i regeringsformen för yttrandefriheten, mötes friheten och förenings-
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friheten som sålunda giilkr ocks[1 för motsvarande religiösa verksamhets
form. Lagregler h:irom omfattas av det S:irskilda lagstil"tningsförforandet. I 
vad begreppet religionsu tiivning gär utiiver vad nu sagts :ir grundlagsskyddet 
för religionsfriheten inum sin definitiunsmii-;siga ram absolut. '.'J{1gon frtiga 
om siirskilt lagstiftnings!Orfarande uppstår inte då. Riittighetsskyddsutred
ningen behandlar diirlör inte vidare religionsfriheten. 

fl Skyddt't )iir/iirtrolig 111cdd1'ld1·e 

det följande redovisar utredningen en utförlig exemplifiering av den 
befintliga riittighctsinskriinkandc lagstiftningen i l"dga om riittcn till l"örtrnlig 
kom mu ni kal ion. Asy l"tade paragrafer om fat tas - ill minstone i princip - av det 
siirskilda bi:slutsforfarandet. Genomgången görs mot hakgrund av den 
indelning av inskriinkningar i skyddet flir S<\dan kommunikation som 1973 
års fri- och riittighctsutredning utgtllt fr<in i sitt be1iinkande (Se SOU 1975: 75. 
bilaga 13. s. 382) niimligen dels förtroliga flirsiimlelser, t. ex. brev och 
telegram, dels sådana fiirtmliga meddelanden, som kan avlyssnas med 
tekniska hjiilpmedel. t. ex. tclclirnsamtal och radioS::indningar. Indelningen 
:ir gjord med hiinsvn till den form det förtroliga meddelandet har. 

a) lnskriinkningar i skyddet mot undersökning av förtrnliga llirsiimlclser 

I 27 kap. rätrcgi/ngsbalkl'll finns bestiimmelser om beslag. Föremål som kan 
antas ha betydelse for utredning om hrott eller vara fråntagna någon genom 
brott eller vara förverkade far tas i beslag 1 l ~).Om skriftliga handlingar giillcr 
vissa siirskilda regler. Enligt 2 ~ fiir beslag inte J;iggas på skriftlig handling, om 
innehållet kan antas vara siidant att bel~1ttningshavare eller annan inte fiir 
höras som vittne om det och handlingen innehas av honom eller den, till vars 
förmån tystnadsplikten giilkr. I 3 ~ siigs an brev. telegram eller annan 
fi.irsiindelsc som linns i pos!- eller televerkets vård får t<L~ i beslag om brottet 
kan medllira fängelse i minst elt är och l"örs~indclsen skulle få tas i beslag hos 
mottagaren. Förekommer anledning att forsiindelse, som får tas i beslag, skall 
anHinda till post-. telegraf-. jiirnviigs- eller annan bcfordringsanstalt, får 
domstol förordna att försiindclsen niir den inkommer skal I k varh[1llas till dess 
frägan om beslag blivit avgjord t9 ~).Enligt 12 ~ !'år post- eller telegralTör
~iindclsc som tas i beslag inte niirmare undersökas av annan iin allmiin 
domstol. undersi.ikningslcdaren eller åklagaren. Sakkunnig eller annan som 
anlitas ftir utredning angående brottet eller eljest hörs i utredningen får cllx-k 
efter anvisning av niimnda myndigheter granska handlingen. Bestiimmelser 
som medger alt brev eller telegram eller dylikt tas i beslag, medan det iir under 
befordran hos post- eller televerket. utgör en begriinsning av skyddet för 
förtrolig meddelclse och skall således omfatt<L" av det siirskilda förfaran
det. 

Bestiimmelserna i riittcgångshalken om tvängsmedcl i brottmål iir tilliimp
liga i iirende om utliimning enligt föreskrift i 16 ~ lagen (/957:66S) om 
utlii11111i11g .frir bron och 12 ~ lagen (!951J::!5./ J om utlamning fiir brott till 
Danmark. Fi11la11d. Island och :\"111ge. Skriftlig handling får dessutom tas i 
beslag enligt I och 2 ~~lagen (/9 75 :_JIJ5 )11111 anviindning m rissa rrångsmcde/ på 
hegiiran ar/i"iimmande stal. Bcstiimmclsen i 27 kap. 3 ~ riittegångsbalken iiger 
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J~irviu motsvarande tilhimpning. 
I detta sammanhang biir pekas pa kontrullbcstiimmelserna i 14 ~ lagl'n 

f 1960:4/8) 0111 stra//' ./iir rnru.111111,i.:,1.ding. IXir stadgas att tulltjiinsteman, 
tjiinsteman vid lots- och fyrstaten, posttjiinsteman och tjiinsteman vid statens 
jiirnviigar har befogenhet att vid tillsyn av att brott mot lagen inte äger rum 
föranstalta om undersiikning av post paket, som inliimnats för befordran till 
utlandet eller ankommer till riket. 

Bestiimmelserna orn t vilngsmedel i lagen 0111 straff !lir varusmuggling och i 
27 kap. riitlegltngsbalken iiger motsvarande tilliimpning i fall sorn avst:s i lagen 
(/97]:./3/) 0111 111reclni11g angdl'ncll' hmtt 11101 U1lä11dsk tu/lag. 

lkstiimmelserna i lagen om straff för varusmuggling iiger enligt 14 ~ 
rnluw/agen ( /939:350) motsvarande tilhimpning i fråga om utförsel- och 
infiirselfi.irbud betriiffande bctalningsmedel, fordringar oi.:h värdepapper. 
Enligt 5 ~ iiger regeringen medge riitt for polismyndighet, riksbanken eller 
tjjnsteman, som riksbanken diirtill l"örordnar, att öppna och granska brev oi.:h 
andra försiindelser till eller frän utlandet, som linns i lX>stverkets viird. 

Det siirskilda beslutsförfarandd skall vara tilliimpligt ocksä på sådan 
siirskild lag som avses i 2 kap. 20 ~ andra stycket regeringsformen. Enligt 
detta stadgande iir utliinning hiir i landet skyddad bl. a. mot ingrepp i förtrolig 
meddelclse. Utredningen återkommer hiirtill i specialmotiveringen till 2 kap. 
20 ~ regeringsformen. 

I detta sammanhang skall Jock niimnas "termristlagstiftningen" i lagen 
( 19 75: / 3f>()) om twingsåtgärder i spaning.rn:/ie i rissafall. Den innehåller vissa 
bestiimmclser som tillåter ingrepp i den förtroliga kommunikationen. för att 
utröna huru·.ida organisation eller grupp som avses i 20 ~ andra stycket 
utliinningslagen ( 1954: 193) planl:igger eller förbereder giirning som innebiir 
v{1lcl. hot eller tvång för politiska syften kan enligt J ~ r~itten, om synnerliga 
skiil föreligger, meddela polismyndighet tillstand att närmare undersöka, 
öppna eller granska post- eller tclegrafförsiinddse, brev, annan sluten 
handling eller paket som finns hos post-, telegraf-, järnviigs- eller annan 
befordringsanstalt och som har stiillts till eller avsänts från utlänning som har 
drabbats av t!tt beslut om avvisning eller utvisning eller annat avlägsnande 
enligt utlUnningslagen. Detta innebär att lagen kan gälla iivcn svensk 
medborgare i hans egenskap av avsiindare eller mottagare. Lagen iir i prirn:ip 
sådan att det särskilda förfarandet iir tilliimpligt. 

Lagen är emellertid ett exempel pä tidsbegriinsad lag. Ett beslut om 
förlängning av lagens giltighetstid på bestiimd tiJ, högst tva år, skall inte 
omfattas av det siirskilda förfarandet. Ett beslut att lagen skall giilla tills vidare 
och därmed få permanent karaktiir skulle diiremot omfattas av det särskilda 
förfarandet. Detsamma gäller om riksdagen beslutar att lagen skall erhålla 
fortsatt giltighet under begränsad tid som överstiger två år. 

Som tidigare anförts skall regler i vård- och behamllingslagstiliningen, som 
berör skyddet för förtrolig meddclelse. betraktas som sjiilvständiga ingrepp i 
detta skydd. Sådana bestämmelser omfattas av det särskilda förfarandet. 

Hiir åsyftas följande bestämmelser: lagen (} 9N:l03) 0111 kri111i11a/l>ård i 

ansralr. 25-28 ~~. om rätten att granska toch kvarhålla) brev och annat 
skriftligt meddelande till eller från intagen och lagen (/966:l93)om beredande 
ar sluten pwkiarrisk vård i 1•issa/all, 15 ~,om riitt för överläkare, om särskilda 
skäl föreligger, att liisa brev eller annan handling som ankommer till patient 
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eller som patient vill avsiinda. Vidare bör hiir niimnas s1aclga11 (flJ5ti:55 J )/iir 

allnui1111a 1·drdam11i11er/iir alkoholmisshrukare. 27 ~-om riill för föreståndare 
att i syfte all övervaka intagens hrevviixling iippna och Wsa försiindelser som 
lwmmer till intagen eller som skall siimi<L~ av honom och s1a1(i.:a11 (l<H111:7}8! 

Ji.ir 1111gd11111.rnird1.1koloma. 44 ~- om riill för rektor all övervaka elevs 
hrevviixling niir det föreligger siirskilda skiil. Niimm.la stadgor har inte 
Jagförm. De riillighetshe!!fiinsande hestiimmelserna grundar sin giltighet pt1 
överglmgshestiimmelser till Jl)74 års regeringsform. 

bl lnskriinkningar i skyddet mot hemlig avlyssning eller upptagning aY 

förtroliga meddelanden 

Skyddet för förtrolig meddelelsc begriinsas i denna del friimst av bcstiim
melser om telefonavlyssning. S[1dana i det följande upptagna bcstiimmclser 
skall omfoll;L~ av det siirskilda heslutsförfarandct. 

Riill<'.i.:d11gshalkc11s 27 kap. giiller vissa stralfprocessuclla tvångsmedel. 
Enligt 16 ~kan allmiin domstol meddela tillst[md till att samtal till och frän 
telefonapparat avlyssnas. Förutsiittningen för detta iir att någon skliligen kan 
misstiinkas for brott, som medför fangelse i minst två år, och att åtgiirden iir 
av synnerlig vikt !lir utredningen. Om undersökning och granskning av 
uppteckning av telefönsamtal giiller vad som stadgas i 12 * tse ovan under 
a). 

Lagen (Jl.)5}:98) med särskilda he.11ämmelscr om 1rd11gsmcdl'I i ris.1·a hm11111tll 

är tillämplig vid förundcrsökning angående vissa brott. bl. a. sabotage, 
uppror, högförriideri och spioneri. I 5 ~ stadgas att allmän domstol får 
meddela tillstånd enligt 27 kap. 16 ~ rättegångshalken till telefonavlyssning 
iiven om det for brottet stadgas fangelse understigande två år. Denna 
hcstiimmelse i lagen 1952:98 skall omfauas av dct siirskilda beslutsförfaran
det. Det bör dock erinm5 om all niimnda lag iir tidsbegriinsad. Senast har den 
förliingts till utgången av år 1978. Beslut om f"örliingning med högst två år av 
tidsbcgriinsad lags g.iltighctstid omfallas inte av det siirskilcla förfarandet. 

Regeln i 27 kap. 16 ~ riitlegångsbalken giillcr enligt lagen (J969:3fi! 11111 

1clctimal"frs.rni11g ricl /iirul/{lersiik11i11g ang. gnll'f 11arkmikahro11 m. m. ocksi:t vid 
förundcrsökning som avser grovt narktikabrott eller grov varusmuggling 
avseendc narkotika. iiven om för brollet iir stadgat lindrigare straffiin fangelse 
i tvä är. Lagen 1969:36 omfallas diirför i princip av det särskilda förfarandet. 
Dcn är emellertid tidshegriinsad - f. n. giiller den till utgången av är 1978. 

Den undcr a) niimnda "terroristlagstiftningen'" i lagen (Jl.)75:1360) 11111 

1rå11gsJ1gtirdcr i spaningssyfic i ri.rn1 fil!! medger enligt 3 ~ att telefonapparat, 
som innehas eller eljest kan antas komma all begagnas av utliinning, fär 
avlyssnas av polismyndighet enligt tillstånd av allmän domstol. förutsiill
ningarna for tillst{md är dcsamma som giiller hetriiffandc postforsiindelscr. 
Lagen har erhällit fortsatt giltighet till utgången av år 1978. Det siirskilda 
bcslutslörfarandet iir tilhimpligt i den omfallning som niirmare anges under 
al. Se vidare specialmotiveringcn till 2 kap. 20 ~regeringsformen. 

Rcstiimmelscrna i rättegångsbalken om tvångsmedel i hrollmål är tilliimp
liga i utliimningsiirende enligt fOreskrift i 16 ~lagen (1957:M8Jom 111/iimni11g 

.fiir hroll och 12 ~Jagen(/ 959:}54 J 0111111lti11111i11g/iir hro111i/I Danmark. Fi11la11tl. 

Island och N01;i.:c. Enligt dessa regler kan - åtminstone teorctiskt - telefon
avlyssning äga rum. Reglcrna omfa1tas av det siirskilda beslutsförforandet. 
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7 Riire/scfiilwt1'11 

Inskriinkning i riirelsefriheten hestM antingen av J"rihetsherövande eller av 
mindre ingripande inskriinkning, t. ex. rescfiirhud. Denna distinktion har 
emellertid i princip inte nägon hetydelse, niir det giiller det siirskilda 
lagstirtningsll\rfarandets tilliimplighel på lag som giiller svenska medborgare 
!och som- vilket iir det normala - dä giiller p{1 samma siitt for utliinningar hiir i 
riket>. i\nnurlunda förhåller det sig i fri1ga om siirskilda lagregler J(ir 
utliinningar. S{1dan lag som avses i 2 kap. 20 ~andra stycket regeringsformen 
skall enligt utredningens flirslag visserligen omfallas av det siirskilda 
forfaramlet. Men regeringsformens riittighetsskydd fi.ir utliinning giiller. 
s{1vitt avser rörelsefriheten, hara mot frihetsherövande orh inte mot lindrigare 
ingripanden. Se hiirom niirmare i specialmotiveringen till 2 kap. 20 ~ 
regeringsformen. !Om hcgreppet frihetsheriivande, se SOL.I 1975:75 s. 139, 
333.) 

Brottshalken och viss anknytande lagstiftning 

I kap. brol!s/ia/krn har inte r. n. si\dant innehåll att Jet till någon del omfattas 
av det siirskilda heslutsrörfarandet. 

_,kap. brorrohalken om tilliimpligheten av svensk Jag handlar viisentligen 
om de fall du. for brott som hegätts utom riket kan dömas efter svensk Jag och 
vid svensk domstol. Kapitlet har inte r. n. sådant innehåll att det siirskilda 
f'örfarnnJet ~ir tilliimpligt någonstans. Skulle en specialreglering i dessa 
hiinseenden göras för en straflbestiimmelse. som omfattas av det särsk ild;1 
förfarandet. iir Jetta förfarande emellertid i princip tilliirnpligt ocksi't p{1 
niimnda specialrqdering. 

I detta sammanhang kan niimnas lagen (1976: /9) om intcrnationl'i/t 
oanwrhcrc riJ1antlc /ag/l.iring.fiir hm11. Den innehållc:r vissa siirskilda hestiim
mclser om anhållande och hiiktning ! 15 och lb ~*). Dessa sladganden 
omfattas av det siirskilJa förfarandet, diircmot ej Jagen i övrigt. 

Den allmiinna utfamningslagen, dvs. lagen (]957:b68l om utfamning för 
brott. giiller inte för svensk medborgare och redovisas diirför inte i detta 
samman han~ <se specialmotiveringen till 2 kap. 20 ~ regeringsformen). 
Diiremot kan under siirskilcla IOrutsiittningar ocksä svensk meJlxirgare 
utliimnas en I igt lagen ( 1959:}54) om 111/ä11111ing.fiir hm111ill Danmark. Fi11/a11tl, 
is/anti och Sorge. Utliimning mäste i sig anses vara ett ingrepp i den drahbadcs 
rörelsefrihet. Lagens bestiimmelser om villkor rör utlämning ( 1-8 ~~) 
omfattas därför av det särskilda lagstirtningsrörfarandet. Övriga fOreskrifter i 
Jagen, vilka I riimst giiller proceduren i sådana iirenden, fal ler diiremot utan for 
det siirskilJa förfarandets ram utDm 12. 16 och 17 ~~. som handlar om 
tvi'tngsmedel, samt 13 ~om förhandling inför stiingda dörrar. 

Bestämmelserna om Je siirskilda hrotten i J-2} kap. hm11shalke11 omfattas 
inte av det siirskilda frirfarandet enhart på den grunJ, att deras straffskala 
inhegriper fongelse !se undantaget i ijärde stycket andra meningen 3l. Hiirför 
kriivs att sjii1va rekvisiten iir riittighctsbegränsande toch då riicker det r. ö. 

med höter i skalan). Vilka strafTstadganJen som omfattas av det siirskiJJa 
förforandet såsom begrfosande någon av opinionsfriheterna har angetts i det 
föregående. :\Jågon stralföestiimmelse i hrottshalken meJ i regeringsformens 
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lllL'nin!' klan riin:lscl"rihctsinskriinkandc rekvisit forekummcr knar1x1st. I-lit 
kan dock hiira lUni\)r<ts 21 kap. 11--13 ~~om undanhallandc. rymning od1 
ii\·crgi\·andc ;1\· post - och diirmed också 19 ~-Dessa bcstiimmclser omfattas 
d;'t a\· det <irskilda lag.stil"tningsforf~1randet. Detta lig!'er i linje med att 
ätminstune '"tyngre"' tj:instcplikter mitste anses innefatta ett element av 
ri\relscfrihctshegriinsning i regeringsformens mening. Och hit hör naturligt
vis viirnpli!-;ten. Säsom belysning mi1 tillfog<L'i. att cl andra sidan 41-;ap. 6 ~om 
hemfridshmtt 11ch 16 kar. 3 ~ om ohörsamhet mot ordningsmakten klart 
faller utan for det siirskilda förfarandets ram. Att man forbjuds att olovligen 
triin)!a in i annans bostad eller p;'1 umri1de. som blivit llir ordningens 
uppriitthilllande fridlyst eller avspiirrat. innebiir inte niigon sådan rörclsefri
hetsheµriinsning som regeringsformen skyddar mot. 

De grnerella bestiimmelserna i 23 kap. hro11shal/..1'11 om bl. a. försiik. 
förherc:delsc och medverkan till brott biir inte anses omfattade av t.le\ 
siirskilda fiirf"arandet. inte heller hestiimmelsen om nödviirn i l4 kap. I 11 

hrorrshalkcn. Som tidigare sagts iir diiremot motsatsen fallet betriiffande 24 
kap. 2 ~- Ocks[1 24 kap. 3 och 4 ~~ omfa\las av det siirskilda beslutsförfaran
det. 

IJrottsbalkens tredje avdcl ning innehåller generella bestiimmelser om 
brottspiilliljderna. _15 ka11. hm11sha//..rn ham.llar om böter (och viten). Dessa 
bestiimmelser iir inte nmfattade av t.let siirskilt.la bcslutsfi.irfarandet. eftersom 
de giiller bara en ekonomisk rMliljd. Emellertid foreskrivs i 7 ~andra stycket 
att hiitcr som inte betalas i princip skall förvandlas till fangclse (liigst 10 och 
högst 90 dagar!. Enligt 8 ~ ~dllcr detsamma frir vite. Sistn~imnda båda 
bestiimmclscr samt i lagen ( / 'iM: /68) 0111 1•cr/..s1iill(!!,he1 m· hö11•ss1ra//' friimst 
l)-J l och 15-19 ~~omfattas av det siirskilda lagstiftningsförfarandet. 

Det 11111 anmiirkas alt förslag lagts fram nm alt fbrvandlingsstraffet skall 
avskaffas (J1n>JxJsitionen I 976177: 104!. rvkn samtidigt har föreslagits en 
siir.skild möjlighet att i vissa fall döma till liingelse. fastiin bara böter ingår i 
straffskal<tn för broll1.:l. En generell bestlimmelsc av detta slag skulle omfattas 
a\· det siirsi-;ilda forfarandct. !Angäende den S<'!Tl<L~l<: utvecklingen i detta 
lagstil"tningsiirende mii hiinvisas till riksdagens justititeutskotts bcliinkande 
1977178:2'.'i). 

}fi kap. hromhalken handlar om brot1spMiiljden fangelse. De foreskrifter i 
kapitlet som bestiimmer fangclsestraffets innebörd omfat1as i princip av det 
siirskilda förfarandet. Enbart organisatoriska föresl-;rifter. t. ex. om iivervak
ningsniimndcrna. omfatt<LS diircmot inte. 

I :'i~ foreskrivs att den som dömts till fangelsc skall för verksUllighet av 
straffet tagas in i kriminalvårdsanstall. Denna paragraf omfattas av det 
siirskilda förfarandet. De niirmare reglerna om verkstiilligheten ges i lagarna 
om kriminalvård i anstalt och om beriii-;ning av strafftid m. m. Dessa lagar 
biir. s~1som \'arandc enbart av konsei-;venskaraktiir. i princip inte anses 
omfattade av det siirskilda förfarandet. !\fotsatsen giiller bara for de -
nuvarande resp. framtida - foreskrirter i lagarna som ger befogenhet till 
rjttighetsinskriinkning utöver vad som måste anses vara enbart en faktisk 
effekt av frihetsberövande!. 

:\fot bakgrund av vad som an förts i det föregående kan konstaler<L~ all 

följande paragrafer i 26 kap. brnnshalken omfauas av det särskilda besluts
forforandct: 1-8. J 5. 19 och 22-24 ~~- 22 ~tas med eftersom dlir ges en siirsk ild 
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hefogenhct till provisoriskt frihetsheriivande. 
/,agl'11r/97./:202) 0111 hl'riik11i11g m· .11ra//iid 111. 111. innehåller regler om doms 

befordran till verkstiillighel sam\ om hur slutdagen fi.ir s1raffe1 skall 
faslsLillas. Denna lag synes inte behöva till någon del beröm~ av del S::irskild;1 
lagstiftningslcirfarandel. föreskrifterna i IO ~ andra stycket och l l ~bör dock 
anmiirkas. Den förslniimnda föreskriver polishandriickning om det behövs 
fiir den dömdes förpassande till anstalten. Sistniimnda bestiimmelse medger 
att den. som skall förp<L~sas. i anslutningdiirtill får tillfalligt t<irvaras i allmiint 
hiikte eller polisarrest i avvaktan på beslut om anstaltsplacering eller om det 
behövs med hiinsyn till transportförhållandena. Dessa tvångsmöjligheter 
faller klart inom sjiilva fangelseslraffets ram. Enligt 19 ~ löper strafftiden i 
dessa fall. - Det hör dock påpekw; att bestiimmelserna om strafftic.lsberiik
ningen mäste hällas inom ramen för vad som rimligen följer direkt av den 
ifrågavarande fangelsedomen. Skulle en regel hiirom iindras så. att man 
öppnar möjlighet till frihetsberövande därutöver. omfattas denna iindring och 
i fortsiitt ni ngen hela regeln av det siirsk i lua bes! utsförfaranuet (jii mför l. ex. 
den nedanniimncla 47 ~lagen om kriminalvård i anstalt). 

Ocksä /agl'n (/fJ7./::!03J om kriminall'årcl i am1a/1 iir i princip av sådan 
konsekvenskaraktiir att den inte omfattas av det siirskilcla fiirfarandet. 
Exempel på undantag från denna huvudregel utgör besliimmelserna i 
47-49 ~~ i vad de ger möjlighet all såsom disciplinär bestraffning förliinga 
fangelse1iden. 'Y11erligare exempel nämns nedan under 8 Skyddet fdr den 
kroppsliga integriteten. Vidare kan erinras om 25-28, 30 och 31 ~~-vilka 
hehandlats i del föregående. Dessa regler berör y11randefriheten, niir det giiller 
befogenheten att stoppa brev och dylikt som en intagen vill avsiinda. 
Informationsfrihelen berörs niir det gäller att stoppa ankommande brev och 
dylikt. Och skyddet for l<irtrolig mcdclelclse blir berör\ niir brev eller dylikt 
öppnas och dess innehåll gransk<t<; eller telefonsamtal avlyssnas. Dessa 
paragrafer omfattas av uet siirskilda lagstiftningsforfaranue\. 

Om villkorlig dom handlar 27 kar1. hro11sha/ke11. Kapitlet iir i sin nuvarande 
utformning inte till nagon del omfa\\at av det siirskilda lagstiftningsförfaran
clet. 

Bestiimmelserna i l.lf kar1. hro11sha/ke11 reglerar påRiljden skyddstillsyn. 
Della iir en frivårdspål'iiljd som till skillnad från villkorlig dom innefattar 
övervakning. Så l{mgt föranleder dessa besliimmelser. såsom bro11shalkens 
övervakning!;instilut f. n. iir utformat. inte tillämpning av det s~irskilda 

förforandcl. Emellenid kan i skyddstillsyn ingå 1-2 månaders behandling i 
anstalt. Res1iimmelserna hiirom LI~) omfattas av del siirskilda förfarandet. 
Detsamma giiller 6 ~i vad den hiinvisar till best:immclscrna i 26 kap. 15 ~om 
siirskilda föreskrifter. Också reglerna om undanröjande av friv[irdspåföljden 
och ådömancle i st~illet av frihetsberövande påföljd om fa11as av det siirsk i Ida 
förfarande\. .28 kap. 11 ~slutligen ger möjlighet till 1illfallig1 omhiinderta
gamle. Regeln omfa11as av det siirskilda förfarandet. 

Pi1följdcn ungdomsfängelse reglem~ i ]fJ k.afl. hromhalk.rn. Förslag har 
viickts all denna påföljd skall avskaffas (SOU 1977:83). Vid tilliimpning av 
samma riktlinjer som följts i det föregående omfatta.s föl.iande paragrafer i 
kapitlet av det siirskilc.Ja förf<irandet: l-4, 7, 9 och l l ~~. 

Av 30 kap. hrottshalken om internering omfattas på motsvarande siill 1-5, 
8, 10, 12 och 14 ~~av det siirskilda lagstiflningsförfarandet. 
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31 kap. hm11.,ha//..rn handlar om överfamnande till siirskild värd. Det kan 
vara v;lrd enligt harna\;"\rdsla)len \I ~). vilrd enligt lagen om nyktcrhets\·ard 
(2 ~).sluten psykiatrisk viird eller \{irtl i specialsjukhus for psykiskt utveck
lingsstiirda L1 ~)eller .. ~lutligen. i.ippen psykiatrisk vård <4 ~). Hiirav biir I ~ 
första stycke\. 2 lld1 J ~~ anses llmfauadc av det siirskilda förfarandet. 

3l kap. hmmhalken handlar om disciplinstraff för krigsmiin. Sådant straff 
är fritidsslraff llch disciplinbot. Sistniimnda straff iir av ekonomisk art nch 
saknar intresse i nu flirevarande sammanhang. FritidsstrafT Ulgörs av forbud 
- i huvudsak - att under visst antal (8-15) dagar på fritid vistas utanför 
förliiggningsområde resp. fartyg\ 6 ~ ). Av 7 ~ framgår bl. a. att disciplins\ raff i 
vissa fall kan iidömas i stlillet fiir böter. 1 liirom och i vissa andra hänseenden 
ges n~irmare besUmmclscr genom en slirskild lag, den nedan niimnda lagen 
om disciplinstrall for krigsmlin. 

Fritidsslrallet iir tydligtvis av rörclsef"rihetsbegriinsande karaktiir. Bestiim
melscm.1 i 32 kap. brottsbalken faller diirför hiirutinnan inom ramen för det 
siirsk i Ida I agstif'tni ngsförfaramkt. 

fritidsstrallet omfattw; emellertid samtidigt av undantaget i fjiirdc stycket 
andra meningen J i nu förevarande grundlagsstadgande. Enbart det förhål
landet att straffskalorna i vissa straffbestämmelser i 21 och 22 kap. 
brottsbalken innefattar disciplinstraff med for alltså inte. att dessa straffbe
stiimmclser blir omfallade av det särskilda förfarandet. 

Bestlim mel serna i lagen (J l.J 73: 18) 11111 disciplinslra/l.flir krigsmän synes vara 
av s[1dan knnsek vensnalllr. att de bör anses falla uwnför det siirskilda 
lagstiftningsförfar<indet. Ett undantag synes dock 17 ~ i lagen utgöra. Enligt 
denna paragraf skall fi.ir förseelse. som kan bestraffas i disciplinmål. 
tillriittavisning anviindas i stiillet för disciplinstraff. om det iir liimpligare. 
Såsom tillriittavisning anviinds - förutom varning - visst åliiggande av 
extratjiinst resp. en kortare variant av fritidsstraffet ("utegångsförbud" resp. 
''Ian dg[m gsfiirbud'' ). 

33 kap. hrnmhalkm innehåller vissa regler om nedsättning och uteslutning 
av pi1följd. lliir anges bl. a. strarlbarhetsåldern och påföljderna for brott som 
begåns under intlytande <JV vissa psykiska störningar. Vidare ges regler om 
tillgodoriiknandeav hiiktningstid m. m. Reglerna i detta kapitel bör inte anses 
omfattade av det siirskilda lagstiftningsforfarandet. Bl. a. kan påpekas all 
ingen a\ dessa regler speciellt avser något av yllrandefrihetsbrotten eller 
motsvarande brott. 

13./ kafl. hmmha/ke11 ges vissa bestiimmclser om sammantriiffande av brnll 
och foriindring av pMöljd. Här regleras de problem som uppstår om den 
dömde finnes ha begå Il annat hrott mre domen eller han begår nytt brott efter 
domen men innan påfoljden till fullo verkställts eller eljest upphört. Det 
siirskilda lagstiftningsrörfarandct omfattar sådmrn bestämmelser i 34 kap. 
som medger all villkorlig frigivning förverkas eller frivårdspåföljd eljest byts 
ut mot frihetsberövande påföljd <se t. ex. 4 ~ första stycket och 9 ~ första 
stycket). Vidare omfattar förfarandet föreskrifter om bestämmande av ny 
liingsta clkr minsta tid för anstaltsvården (se 8 *första stycket och 9 ~första 
stycket). 

35 kap. hm11shalkc11 innehåller regler om åtals- resp. påföljdspreskription. 
Reglerna omfattas inte av det siirskilda lagstiftningsförfarandet. 

Ej heller 3fi kap. brrmsha/ken om förverkande av egendom och om annan 
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s;irskild r;ittsverkan av hrotl ;iromfattal a\· det S:irskilda l()rrarandcl. D:ircm11t 
skulle en hesUmmelsc 0111 en siirskild riittsvcrkan av just ett y11randcl'rihc1s
hro11 eller cl~·likl omfattas av clcl siirskilcla fiirfarandcl. Delta vore <">cks~t 

lifömpligl. om man skulle införa en ny siirskild riillsverk<tn vilken i sig 
hcgr;insadc någon av etc nu ifrt1gavar:mdc fri- och rii11ighc1crna. 

Besliimmclserna i cle bäcla sista kapitlen i hmrrshalkl'll, 37 och 381\llf'.. :ir a\ 
mganisaturisk och processuell natur. 37 kap. handlar 0111 de olika niimndcrna. 
dvs. iivervakningsniimnderna, kriminal vi1rdsniimmlcn. ungdomst:ingclsc
niimnclcn och intcrneringsn:imndcn. 38 kap. har rubriken "R:i11egf1ngsbc
stiimmclser m. m.". Nu förevarande förcskriher omfattas inte av det 
s:irskilda lag:;tiftningsförfarandet, hortsett frän 38 kap. 12 ~ om pnlishand
riickning. 

Slutligen må i samband med gcnomg{mgen av brottsbalken uppmiirk
sammas nedann~imnda lagar. Enligt lage11 (/963:/93) 0111 sa111arhcrc 111,·d 

Da11111ark. Fi11/a11d. /s/afl{/ och Norgr a11gdc11dc 1·crksriillig/!('/ m· srra//'m. 111. far 
bl. a. frihctsstraff som ådcmts i något av dessa Wnder vcrkstiillas h:ir (5 ~l. 

BesUmmelscr som medger nf1got sådant iir. om inte omprövning av sven~k 
domstol förutsiitts. fn'm vårt lan1Js synpunkt av sä sj;ilvstiindig karaktiir. att de 
hör anses omfattade a\' det siirskilda lagstiftningsförfarandet. 

Genom 8 ~ möjliggörs att svensk fangelsedom verkst~ills i n{1got av 
niimnda liinclcr, iiven i vissa fall betriilfonde svensk mcclhorgan:. Ocksii denna 
hcstiimmelsc hör anses omfattad av det siirskilda lagstiftningsförfaramkt. 
Annat stiillningstagandc synes inte höra IOranledas diirav. att regler om var i 
Sverige en svensk fongclscdom skall \'Crkstiillas inte skulle vara omL1ttade av 
det siirskilcla förfarandet, även om de vore upptagna i lag. 

Lagen ( ICJ7J:J60J 0111 i/1/('/'llatio11el/1 samarhl'I<' riira11dc 1·crksrril/ighcr ar 
/1mrr111dlw/0111 innehåller besWmmelser om dels vcrkstiillighet i Svcrig1: av 
vissa utliindska hrottmalsdomar och dels vcrkstiillighct utuml~mds av S\'Cnsk 
brott målsdom. Verkställighet Ulomlands av svensk dom p{1 frihetsherii\ ande 
ptiföljd kan dock inte tilHimpas i fräga om svensk medborgare mot dennes 
vilja ( 26 ~ ). Bortsett från vad som framgär av vad som sagts om nyssniimnda 
lag 1963: 193 vill det diirför synas. som om den enda bcstiimmclsc i lagen 
1972:260 - sävitt avser svensk medborgare - som omfattas av det siirskilda 
lagstiftningsfOrfarandet är 17 ~om tvångsåtgärder niir fråga uppkommit om 
verkstiillighct i Sverige av europeisk brottmålsclom. 

Oaktat elen inte giillcr hrolt må i detta sammanhang njmnas /a.t!.C'll 

(/970:375) 0111 111/ä/1111i11g rill Danmark. li11/a11d. Islam/ d!N Norge /lir 

1·crkställigher m· h<'s/111 om 1·drd eller hcha11dli11g. Under siirskilcla förutsiitt
ningar kan också svensk medborgare utliimnas enligt denna lag. Pii 
motsvarande siill som niir det gäller lagen 1959:254 (se ovan under 2 kap 
brottsbalken) omfattas följande delar av lagen 1970:375 av det siirskilcla 
lagstiftningsl'örfaranclet: 1-3 ~~samt 6. 8 och 9 ~~. 

Riittegångshalkcn och viss anknytande lagstiftning m. 111. 

Mot bakgrund av vad som anförts i den allmiinna motiveringen (4. 10.6> hör 
sdsom hcgrii11sa11dc rörc/seti'ihete11 fOljande hcst:immelser i r:ittcg:iing:shalkcn 
anses omfattade av det s:irskilda lagstihningsförfarandet: 
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i /i'1i.t:.u 0111 hiik111i11<.:. och 1fr!ikr: '\ kap. 9 ~ anJra stycket. 15 kap. 2 ~ andra 

stycket. 24 kap. 1-3 *~. 5 ~. 7 ~. I 0 ~. 11 ~ tlirsta meningen. 12 ~ frirsta stycket. 

18-22 ~~. 25 kap. 9 ~samt 36 kap. 21 och 22 ~~~ 

1 /ici~c1 0111 r<'wflirh11d: 15 kap. 2 ~och 25 kap. 1-2 ~·~. 6-7 ·~~(och 9 ~)~ 

i)ic1go 0111 hii111111i11;..: fink/. 11wd1aga11dc· 1111 och kmrhdllm1tfc/iir/iirhiirJ: 23 kap. 

7--'1 ~~. 36 kap. 20 ~andra stycket och 22 ~. 44 bp. 3 ~andra stycket. 4 ~första 
styL·ket och 5 ~. 4'\ kap. I'\~ andr~1 stycket tredje meningen. 46 kap. 14 ~och 
15 ~- l(irsta stycket. 47 kap. 14 ~ andra stycket. 15 ~och 23 ~ andra stycket 

andra meningen. 50 kap. ]9 ~andra och tredje styckena samt 51 kap. 14 ~ 
andra stycket tredje meningen och 19 ~ andra-fjärde styckena. 

,\y dm gjorda uppriikningen framg[n att det av resp. paragrafer i riittegangs

h~1lken hara ~ir tde materiella) hest:immelserna om h:iktning och dylikt. 

rcscl'föhud eller h:imtning och dylikt som omfattas av det särskilda lagstif\
ningsfi)rfaranckt. Mänga aY de niimnda paragraferna innehflller föreskrifter 

nckS:t llm annat. Som regel iir de b{1da olika kategorierna av föreskrifter klart 

avgr:insade fri1n varandra i lagtexten. Dessa paragrafer kommer alltsa i 

:nskilliga h:insecnclen all kunna ~indras. utan att det siirskilda beslutsförfa

randet hlir tilliimpligt. 
Det kan \~inkas att nfigon enstaka hestiimmelsc i rä\\egångsh~ilken 

förhisetts som hiim isar till n~\gon av de nyss uppr~iknacle l'öreskrifterna. 

Sädana hiinvisningshestiimmelser omfattas av det s~irskilda förfarandet. En 

förutS:ittning hlirtlir iir dock a\\ de har sjiilvständig hetydelse och inte bara 

utgör en erinran om vad som iind[1 skulle giilla. 

l'å motsvarande siitt omfattar det siirskilda lagstiflningsförfarandet 

bestiimmclser i andra lagar, s11111 lllinrisar till någon av de nyss uppriiknade 

reglerna i riittegångsbalken. Ibland hänvisas mera generellt till bes\iimmelser 

i riillegi\ngsbal ken. lhland iir hänvisningen mera specificerad. I bfida fallen lir 

de\ siirskilda heslutsforfarandet tilliimpligt. förutsatt al\ hänvisningen inhe
griper någon föreskrift i riillcgängshalken som omfall<l~ av nämnda lagstift
ningsforfarande. Följande exempel på sadana hiinvisningsbestämmclscr må 
an foras: 9 ~tredje stycket och 16 ~lagen(/()()/:}()}) omfiirsäkring~doms/o/, 5 
kap. 3 ~ lagen (!()74:37/J om rd1fegcingen i arhe1s11•i.~fl'/", 16 och 25 ~~ 
tiirrn/111ingsproc1·sslag<'tl (/97/:29/), 19 a ~ och 27 ~ logen (/973:/1-18) om 

c/IT<'llclenii11111d<'f och hvresnämmler och 2 ~lagen (1974:/08}! om bos1adsdom
"ul. Det m[1 dock ånyo erinras om att en förutsättning för att hiinvisningsbe

st~immclscn skall omfattas av det särskilda förfarandet är. att den kan anses 
ha sj~ilvst:indig betydelse. 

Ett siirskilt problem hlir i vad mån sädana hiinvisningshestämmelser som 

nyss sagts '"drar med sig .. andra föreskrifter i den ifrågavarande lagen. vilka 

alltså också hlir omfattade av det siirskilda förfarandet. Det skulle t. ex. kunna 

glilla inledande bestiimmelser i lagen vilka anger dennas tilliimpningsområde. 

lit vidgas sistnlimnda hestiimmelser blir ju ocksa rlickvidden av en rät\ighets

hegriinsande "bihangshestlimmelse" i lagen större. En sflclan konsekvens i 

fr[tga om lagstiftningsförfarandet bör dock antagas bara niir den tekniska 

kllpplingcn mellan respektive hestlimmelser i lagen i fråga lir så direkt. att 
annan stfindpunkt svårligen kan intagas. 

Det förekommer ocksfl att w111w1 lag än rättegcingsbalken innchdllcr egna, 
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mer eller mindre siäl1·.11iimliga jiireskri/il'I" om anhållamk och hiiktning och 
dylikt eller hiimtning och dylikt. Vissa exempel har getts tidigare. I friiga om 
den centrala lagstiftningen om administrativa frihetsberövanden åter
kommer riittighetsskyddsutrcdningcn till detta i det följande. Hiir må allenast 
pekas på ko11kurslagc11 (19:! I ::!25) (94-95 ~~;också t. ex. 88 ~omfattas av det 
särskilda förfarandet), lagen 0111 drgärdcr ricl samhäl/s/ar/ig asocialirer (6 ~)och 
mi/irära rä11cgd11gslagc11 (29-32, 34. 36 och 85 ~~). Ytterligare exempel finns i 
SOU 1975:75 s. 338-339. Sådana bestiimmelscr iir givetvis också omfattade av 
det siirskilda fcirfarandct. Mot bakgrund av den detaljerade redovisning. som i 
det föregående givits i fråga om riittcgångsbalken. bör det inte vara svårt att 
identifiera de bestämmelser i annan förfarandelagstiftning vilka omfattas av 
det särskilda lagstiftningsförfarandct. 

I detta sam man hang må ytterligare encl<L~t omniimnas följande lagar. Lagl'n 

(1964:167) med särskilda hcsriimml'ISl'r om unga fagii1•e1'/rädarc föreskriver i 
7 ~,att den som iir under 18 år inte får hiiktas med mindre synnerliga skiil iir 
därtill. Besti~mmclsen omfattas av det slirskilda lagstiftningsforfarandet. 
Lagen (f95:!:98J med särskilda hcsrii11111w/scr 0111 11•dngsmedl'I i l'issa hro11111tll 

ger i 2 * vissa möjligheter för justitiekanslern att medge för!Hngning av tiden 
för avlåtande av hiiktningsframstiillning. Bl. a. denna paragraf i lagen 
omfattas av det särskilda förfarandet. Det må anmiirkas att i förevarande fall 
lagens I ~. som anger vilka brottmål lagen iir tillämplig på. uppenbarligen 
måste omfattas av det siirskilda förfarandet. Uppmärksamm<L~ bör dock att 
lagen är tidsbegränsad. En lag som enbart förlänger giltighetstiden (pi\ högst 
två år) omfattas enligt fjärde stycket i förevarande grundlagsparagraf inte av 
det siirskilda förfarandet. En motsvarighet till lagen om kriminal vård i anstalt 
är lagen (1976:37/) om hchand!ingen m· häk1ade och anhållna m./I. Med 
tilllimpning av samma riktlinjer som anviints i fråga om lagen om kriminal
vård i anstalr blir i vart fall följande bestiimmelser i lagen 1976:371 att anse 
som omfattade av det siirskilda förfarandet: 9 ~. 11 ~tredje stycket, 12, 17 och 
18 ~~. Härtill kommer 2 ~, se nedan under 8 Skyddet frir den kroppsliga 
i ntegri tetcn. 

Slutligen må i detta sammanhang erinras om att förslag nyligen lagts fram 
till åtskilliga iindringar i bestiimmelserna om häktning och anhållande m. m. 
(SOU 1977:50). Med hjiilp av riittighetsskyddsutrcdningens forcgåcnde 
framstiillning är det lätt att sluta sig till vilka av paragraftexterna i SOL 
1977:50 som skulle vara omfattade av det siirskilda lagstiftningsförfaran
det. 

Särskilt må anmärkas att det i SOU 1977:50 ocks!1 föresläs att tingsriitt vid 
avgörande av hiiktningsfråga inte liingre skall vara domför med enbart en 
lagfaren domare utan att oeksii två niimnclem~in skall medverka. Dessa 
organisatori~;ka regler omfattas över huvud inte av det särskilda förfarandet. 
Om man så •1ille skulle man i riksdagen. om fråga vore om proposition. utan 
vidare kunna bryta ut detta element för omedelbart beslut. diirest yrkande 0111 

särskilt förfarande framfördes. 

Barna vårdslagen 

Principerna för fcirdelningen av författningsstoffet pli siirskilt resp. vanligt 
lagstiftningsförforande har angivits i den allmiinna motiveringen (4.10.3). 
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Kort sagt omfattar det siirskilda forfarandet hara de materiella bestiimmel
scrna nm 1 v[ingsingripande mot den enskilde samt enstaka specifikt riittig
hetsbegriinsande förfarandereglcr. Mot bakgrund h~irav och vad som eljest 
sagts tör liknande fall i det föregående bör fördelningen göras p{1 fiiljande sätt i 
fråga om /Jar1w1·drd1/age11 (I 961.J:<J7). 

I /..11p. anger de ansvariga rnganen och beskriver i hu\'udsak deras 
~lligg<111den. Kapitlet faller utanför det s~irskilda förfarandet. Detsamma gliller 
_1 kap .. snm inneh<lller organisatoriska, del\'is rent kommunalrättsliga 
bestiimmelscr 0111 barnavårdsniimnderna. 

3 /..a11. handlar 0111 förfarandet i iin:nden hos barna värdsniimncl. Endast 17 ~ 
vilken friimst handlar om hiimtning till förhandling resp. llikarundersökning 
(OL'h hiiremot S\ arande llireskrifter i 16 ~)omfattas av det siirskilda förfaran
det. Vad siirskilt betriiffar bestiimmelscn i 18 ~om riitt att vinna tilltriide till 
den unges hem må anmiirkas, att denna föreskrift faller inom ramen for 
undantaget för husrannsakan rn:h dylikt i fjlirde stycket andra meningen 2 i 
forcvarande grundlagsstadgande. 

4 kap. inneh[tller de centrala reglerna om tdngsingripanden. Hiir möter 
aterigen fr;'l!_!an. hur man frun rörclsdrihetssynpunkt bör se på institutet 
övervakning. Riittighetsskyddsutredningen anser att övervakning i sig inte 
bör anses ingripa i rörelsefriheten i regeringsformens mening. Detsamma 
giiller andrn förebyggande åtgiirder enligt 26 ~ utom föreskrifter. Detta leder 
till att 25 ~, 26 ~ första styäet 3). 27, 29-31 och 33 ~~ bör anses omfattade av 
det siirskilda förfarandet. 25 ~ innehällcr de grundliiggande materiella 
ingripandeförutsiittningarna. 26 ~ första stycket 3) och 27 ~ handlar om 
föreskrifter. I. ex. föreskrifter om sjukvård, arbctsanstiillning eller vistelseort. 
29 ~ foreskriver som yttersta åtgiird omhändertagande for samhiillsvård. 30 ~ 
handlar om omhiindertagande för utredning, högst fyra veckor. 31 ~ anger 
övriga fall av omhiindertagande för samhällsvård. Dessa fall grundas ibland 
men ej alltid pä de berördas samtycke. Slutligen ger 33 ~ polisen vissa 
möjligheter att tillfalligt ta den unge i förvar. 

5 kap. handlar om de omhiindertagnas behandling. Hiirav bör den centrala 
plaL·eringshcstlimmelsen i 36 ~ anses omfattad av det siirskilda förfarandet, 
libs11 bcst~immelsen om tillfälligt förvar i 37 ~. Detsamma giiller 40 ~ andra 
stycket om \iss befogenhet for barnavardsniimnd i vistelsekommunen att 
besluta omplacering. 41 ~ första stycket innehåller eljest de grundläggande 
best~immclscrna om barnavårdsnämndens befogenhet med avseende på den 
unges person. I Hir siigs uttryckligen att den omhiindertagne får underkastas 
elen begriinsning i rörelsefriheten som betingas av syftet med omhänderta
gandet. 41 ~ första stycket omfattas av det siirskilda förfarandet. 

Också de centrala bestiimmelserna i 6 kap. om samhällsvårdens upphö
rande bör anses omfattade a\' det siirskilda lagstiftningsförfaranclet. Det gäller 
42 och 43 ~;. 

Bestiimmelscrna i 7 kap. om fosterbarnsvård m. m. saknar intresse i nu 
förevarande sammanhang. Inte heller någon bestämmelse i R kap. omfattas 
av det stirskilda förfarandet. Detta kapitel handlar om barnavårdsanstalter. 

Diircmot hör 66 ~anses omfattad av det särskilda lagstihningsförfarandet. 
Denna paragraf tinns i V kap. som har rubriken ''Ungdomsvårdsskolor''. 
Paragrafen reglerar placeringsmöjligheterna. Också utskrivningsbestiimrnel
serna (67-68 ~~)omfattas av niimnda forfarancle. 
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/Il kap. om kommuns r~itt till ers;ittning fi.ir vissa drdkostn;1der kan 
llirbigäs hiir. 

I / / kap. um förfarandet hos fö1sr~itt i umlcrstiillningsm:11 ~ir det h;1ra 
hiimtningstlircskrifterna i 75 ~ i(irsta stycket sum omfattas a\' det s~irskilda 
lagstift ni ngsförfar;indet. 

Bestiimmelscrna i /] ka11. om bes\iir omfattas inte a\' det S:irskiid;1 
lörfaran<.let. 

Vad hetriiffar 13 ka11. om ansvarsbestiimmelscr m. m. synes tystnadsplikts
regeln i 91 ~i sin helhet falla inom ramen for undantaget i l]iirde st~Tket andr;1 
meningen I i nu förevarande grundlagsstadgande. lksUmmehern:1 om 
polishandriickning i 94 ~ bör diiremot anses omfanade ;1\ det <irskilda 
lagsti rt ni ngsförfarandet. 

Nyk terhetsvilfClsl<lgen 

I /agrn (/954:579) 0111 11yk1c·rhc1.1rcird bör de inledande hesUmmelscrna 
( 1-2 ~~)anses omfattade av det siirskilda lagstiftningsfiirfarandet. Hcst~im
melserna innch~tller niimligen vissa legaldetinitioner (a\ begreppen .. alkohol
missbruk" och "alkoholhaltiga drycker") och bl. a. pä grund diira\' stvr dess;1 
föreskrifter tilWmpningsomrttdet for lagens tvt1ngshest;immelser. 

I övrigt bör. på motsvarande siitt som hetriiffande barnavitrdslagen. 
fol.iande bcstiimmelser i nykterhetsdrdslagen anses omfattade av det 
siirskilda beslutsförfarandet: 13 ~ 2 mom. andra stycket första meningen och 
tredje stycket. I 8 ~ första stycket och på grund tfarav iiven I 5 ~. 2 I ~. n ~ 

fjiirde stycket andra och tredje meningarna, 25 ~. n ~tredje stycket, 3~ ~. 36 ~ 
andra stycket (b, c och d). 37 ~. 38 ~. 44-46 ~ ~. 49 ~ I mom. första stycket. 51 ~ 

andra stycket. 52 ~. 54 ~- 55 ~och 58 ~. 
Vad siirskilt betriiffar 49 ~ så innehåller den i I mom. föreskrifter om 

"fiirsökspermission". Sådan inneb:ir att den intagne fär på försök vistas utom 
anstalten under återstoden av vårdtiden eller under viss del d:irav. Samm;t 
paragraf har i 2 mom. en bestiimmelse om "tillfollig permission"" (hi.igst sju 
dagar i följd). I vad bestiimmelscn om möjlighet till forsökspermission avser 
återstoden av vårcltiden synes den motsvara vad som i andra sammanhang 
brukar kallas utskrivning på försök eller- för fangelsestrallets del - villkorlig 
frigivning. Dessa regler hör anses omfattade av det s~irskilda lagstiftnings
forfarandet. Motsatsen bör diiremot anses gälla for regler om tidsbegr:insad 
permission. 49 ~ 2 mom. omfattas inte av det siirskilda förfarandet. 

I övrigt torde endast 58 ~ tarva siirskilcl kommentar. Den handlar 
visserligen bara om det fall att någon som iir hemfallen at alkoholmissbruk 
vill frivilligt ingå på allmiin värdanstalt för alkoholmissbrukare. Då fär han 
enligt stadgandet tas in diir. Ett villkor hiirför iir emellertid att han skriftligen 
förbundit sig att stanna kvar pii anstalten under viss tid. högst sex månader. 
"Den. som iir sålunda intagen å allmiin vård anstalt. mä kvarhållas under den 
tid. som an gives i den skriftliga förbindelsen. men mlt. niir omstiindigheterna 
diirtill föranleda, utskrivas tidigare". På grund av kvarMllningsr~itten måste 
också 58 ~ anses omfattad av det siirskilda förfarandet. 
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Laµcn om beredande a\ sluten ps_vl\iatrisk \'[ml i vissa foll samt ;1111\11_1·tamk 
lagstil'tning 

l /c1g1·11 I /'JM1:_' 1J3) 0111 h1'n'cia11cll' 01 \/111e111•\rkiatrisk l'drd i l'i\sa/o/I :ir till en 
h\irjan den ..:entrala materiella tv(1ngsbestiimmelsen, l -;. omfattad av del 
<irskilda lagst i l't 11 i ngsl(irfarandet. Detsamma giil ler 3 ~. 

l·krtalct regler i lagens a1·snitt om intagning llir viird 13-12 ~~) iir ;11· 
t'iirl'arandekaraktiir. De priigl;l' av en striivan all stiirka rii11ssiikerhe1en s(i 
mvcl\d .'i1llll miijligt. 4 ~ handlar om 1·em som t:1r ansiil\a 0111 någons 
intagning. 'i~ fiircskriver att värdintvg skall bifoga-; och anger vad v{mlintyg 
_-,!\all innd1:t11a. (i~ reglerar vem som iir bchiirig att utfi.irda viinlint~·g. Dessa 
regler biir inte anses omfattade av det siirskilda lagstiflningsfi)rfar;1ndet. 

I 7 ~ om1;1ttas l(irsta. andra och ljiirdc styL·J\cna av det siirsl\ilda forfarandet 
(i'c111te sticket s1·nes vara av ren l\onscl\venskaraktiir). lliir ges polismyndig
heten bcl'ogcnhct att i brädskandc fall u111hiindena någon. som sannolik\ iir 
psykisl\t sju!\ och farlig l<ir annans personliga siikerhet eller eget lil'. 

Om handlingarna iir i ordning och sannolika skiil foreliggcr för att v:1rd kan 
beredas med stiid a1· lagen. far den ansöl\ningen avser tas in p~i sjukhus (8 ~). 

Oiirefter sk<lll iiverliikaren dter undersökning av patienten snarast möjligt 
priiv:1, om 1 Cm! kan beredas clcnne med stöd av lagen. Prövningen skall som 
regel giiras senast tionde dagen efter intagningen. Finner överliikaren att 
lagens föruh:iuningar :ir uppfy\lcla skall han besluta. all pa1icn1cn iivcn i 
liinsiittningen skall vara intagen p:i sjukhuset. I annat fall sl\all han 
omedelbart sl\ril'a ut denne (9 ~). Dessa bestiimmelser omfattas a1· det 
siirsl\ i Ida lagstift ni ngsfiirL1randct. 

13 \om kl'arhållningsriittcn o..:h miijlighctcrna i allmiinhet atl utöva tväng 
mot patientens person omfattas av det siirskilda förfarandet. Detsam111a 
giiller. som tidigare an forts. 15 ~om granskning och kvarhiillande av brev och 
dylikt. 14 ~ handlar om tillst~md för patienten att vistas på egen hand utom 
s_jukhusomr{1t.le1 under 1 iss del av dygnet eller tillfalligl under viss\ antal 
dygn. Detla stadgamle hiir. säsom avseende verkstiillighetsmodaliteter. inte 
anses 1rn1fot1at al' det siirskilda beslutsforforandet. 

Bestiimmclserna om slutlig utsl\rivning i 16 ~ omfattas diiremut av det 
S:irskilda liirforandet Det.samma giiller föreskrifterna rörande utskrivning p{1 

försök i 19 ~ rn.:h 20 ~ fiirsl<I stycket. 
Avsnillct om besdr m. m. (2\-27 ~~)synes imc innehälla n~1gon föreskrift 

som omfattas av det s:irsl\ilda förfarande\. Det gör inte heller avsnillet om 
niimnderna (utskri1·ningsniimnderna och psykiatriska niimndcn. 
28-34 ~~), 

l landriiL·J\ningsparagrafen (.15 ~)synes omfattad a\· det siirsl\ilda förfaran
de\. 

I anslutning till lagen llm beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall 
hör niimnas /ugc11 (I 9M:311 I J om riirrspsrkiatrisk 111u/crsiik11i11g i hrottmål. l 8 -~ i 
sistniimnda lag föreskrivs all den som iir på fri fot och skall umkrg[t 
riittspsyl\iatrisk undersökning är sl\yldig att insliilla sig för undersökning på 
tid od1 plats som umkrsökningsliikaren bestiimmer. Enligt 10 ~ skall 
polismyndighet p{1 begiiran av unclersöl\ningsliil\aren liimna hanclriicl\ning 
om missliinkt, som iir på fri fot. inte stiiller sig till förfogande for 
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undersökningen. Dessa hestlimmdser ~ir omt"anade av det slirski!Ja kirfaran
det. Vidare kan enligt l) ~ dumstukn under \·issa fiiruts;inningar besluta al\ 
mi.sstlinkt, som ar pä fri fot, skall tas in pi\ \'iss r:ittspsykiatrisk klinik for 
undersökningens genomförande. I regel fftr intagningstiden dii \·ara hli!,!st tre 
\·eckor. K\·arhållningsrlitt föreligger. Föreskrifterna h:irom il)~ liirsta l)Ch 
andra styckena omfattas av det slirskilda forfarandet. Av det foregäende har 
framgätt att detsamma gliller 9 a ~om rlitt au kvarh[tJLt hrev. Se vidare under 
8 Skyddet för den kroppsliga integriteten. 

Omsorgslagen 

Lagen (i 96 7:940) angdC'ndc 0111.mrger om rissa p.1ykisk1 wrecklingssri.irda 
(omsorgslagen) innehåller dels bestlimmelser om rlitt till omsorger !och vissa 
dlirtill anknytande organisatoriska regler) och dels bestlimmelscr om skyl
dighet att underkasta sig omsorger (och \·issa viisentligen lfartill anknytande 
organisatoriska regler och förfaranderegler). Reglerna om rlitten till omsorger 
kan förbigås hiir. Och av tvångsreglerna iir det i princip bara de materiella som 
omfattas av det siirskilda förfarandet. 

Omsorgslagen iir såtillvida speciell som den omfattar håde föreskrifter om 
v:'.'!rdtvång och föreskrifter om skolplikt (siirskolplikt). Som slagits fast i det 
föregående omfattas "tyngre tjiinsteplikter" av det siirskilda lagstiftningsför
farandet, eniir det ingår ett element av rörelsefrihetsinskrlinkning i dem. 
Skolplikt för anses höra hit. I sjiilva verket kan siirskolplikten leda till mera av 
ingrepp i regeringsformens skydd för rörelsefriheten iin den vanliga skol
plikten. Enligt omsorgslagen kan man niimligen i \'issa fal I hesluta (28 ~)-och 
i visst fall tvångsvis genomdriva t54 ~)-att en siirskolclev bor annorstiides lin 
i det egna hemmet. 

Mot bakgrund av det sagda biir foljamk bestiimmelser i omsorgslagen 
anses omfattade av det särskilda forfarandet: 24-26, 28 och 30 ~~. 31 ~ fiirsta 
stycket, 34, 35. 38, 39 och 40 ~~samt 54 ~-

Vad siirskilt beträffar 34 ~ om vård i v[irdhem eller specialsjukhus för 
psykiskt utv<~cklingsstörda så avser denna paragraf visserligen hun1dsak
ligen fall då de berörda samtyckt till vården. :vten eftersom inte enbart s[1dana 
fall avses bör 34 ~(och inte bara 35 ~)tas med h:ir. 

Smi ttskyddslagen 

Smi11skydds/cge11 0968:23/i bör till följande delar anses omfattad a\' det 
siirskilda lagstiftningsforfarandet: 4 ~ som styr lagens till:ir11pningsomräde. 
6 ~, 7 ~ första-tredje styckena och 8 ~ om skyldighet alt underkasta sig 
undersökning och vård för allmänfarlig sjukdom. l 1 ~ om isolering av 
befolkningen inom visst område. 12 ~. 14 ~första och andra styckena. 15 ~ 
tredje stycket och 16 ~ om skyldighet att underkasta sig undersökning och 
vård för venerisk sjukdom, 25 ~om polishandriickning. 27 ~om bötesstraff 
för den som bryter mot isoleringsföreskrift och 30 ~om befogenhet i vissa fall 
för regeringen att förordna om avspärrning av visst omr~1de för att hindra att 
smillsam sjukdom sprids. 
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Vissa bcstiimmelser i övrigt 

Syftet med den nu gjorda gcnomg:'.tngen av ett ant:ti L·entrala riirelscl'rihets
bcgriinsande lagar har varit att ge en hild av hur gr:inscn .skall dras mellan 
ti!Eimpningsornrådena för ckt siirskilda och det vanliga lagstil'tningsllirforan
lkt. Utöver de lagar som sålumla niimnts linns Lkt emellertid c\tskilliga andra 
bestiimmelser som begr:insar rörelsefriheten och d:irlör skall omfattas a\' det 
siirskilda lagstiftningsfiirfarandet. i\tt hiir riikna upp alla dessa hcst:immelser 
kan inte anses hehiivligt och :ir f. ö. kn<1pp:1st heller möjligt. ~Lir mi1 hiinvisas 
till den systematiska framst:illningen i hil. 10 i 1973 ärs fri- ol'i1 riittighetsut
rcdnings betiinkande SOU 1975:75. Endast följande mä till:iggas. 

I lagen (!()73:558) om til//äl/igr omhii11clertaga11clc omfottas 1-3 och 8-10 ~~ 
av del s:irskilda t'iirfar<tmlct. I frt1ga 0111 /age11 (1976:511 Jom omhii11derragamil' 

ar twru.1aclc /)('/'SO/IN m. 111. giiller detsamma fi_ir friimst l, 3 och 4 ~~samt 7 ~ 
tredje stycket. Av lagen (/975:89)om ordning och säkl'rher inomjiirnriigsom

råcll' omfattas I ~ och 2 ~ första och <tnclra styckena av det siirskilda 
förfarandet. 

Hiir må också pekas på 54 ~ siiinwnslagen (J<)73::!8:! J som ger befalhavarcn 
befogenhet att hålla brnttslig sjöman kvar om hord tills denne kan Ö\'erl:imnas 
till sven~k myndighet. Denna best:immelse omfattas av det siirskilda 
lagstiftningsllirforandet. Detsamma g:iller en motsvararnk regel i 5 kap. :'i~ 

/11t1ti1r1.1/11gc11 (/957:_'97. se 1%7:71 ). 
Grundliiggande lagregler rörande pass omfattas av det siirskilda lagstift

ningsförfarandet. 1 Iiirmed avses friimst en regel om att man inte nlr liimna 
riket utan att ha pass. Vidare avses diirmed sammanhiingande regler som 
anger de materiella föruts:ittningarna för att ta pass resp. drabbas av passets 
aterkallande. (Förslag till pass lag har lagts fram i propositionen 1977 I 
78: l 56). 

En bestiimmelse i 14 ~ tredje stycket nanm·tirdslagrn (J964:8:!2J bör 
omn:imnas. Behövs siirskilt skydd for djurlivet innm visst 0111r[1de får enligt 
detta stadgande regeringen eller myndighet som regeringen hestiirnmer 
meddela bl. a. föreskrifter som inskriinker allmiinhetens eller mark:igarens 
riitt att uppeh[1lla sig inom 0111r{1det. frägan. om en a\spiirrning a\' ett 
markornriide berör regeringsformens rörelsefrihetsskydd. beror i första hand 
av hur stort det t>mriide iir sum del i;:iller. (.\ven andra fakwrer torde spela in, 
t. ex. hur llinge avspiirrningen avses vara s~1m1 dess intensitet.) Emellertid 
innehiir lagstadgandet. som triitt i kraft elen I januari 1975. att normgivnings
hefogenhd delegeras. Stöd i 8 kap. regeringsformen torde saknas för att i 
denna delegering in kl uderas befogenhet att bes! uta rörelsefri hetsbegriin
sa nde normer. l'v1an torde diirför fä utg:ii från att stadgandet inte avser att leda 
till begriinsning a\' rörelsefriheten i regeringsformens mening. Det omfattas 
dt1 inte av det siirskilda lagstiftningsförfarandct. 

ll:ir 111(1 slutligen pekas på reglerna i 34, 35, 37 och 38 ~~(samt 81 ~första 
stycket p. 4) cil'il/Vrsrar.\/agrn (1960:74. omtryckt 1975:712) om utrymning, 
omflyttning. horttlyttningsförbud och intlyttningsforbud. Föreskrifterna 
hiirom iir tilliimpliga barn vid krig eller krigsfar:1. De berör emellertid 
rörelsefriheten. En sådan beredskapslagstiftning som dessa bestiimmclscr 
utgör omfattas diirför av det siirskilda Jagstiftningsförfaranclet. 
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\' issa tj:i nslcpl i k ler 

[kt siirskilda lagsliftning,slörfarandet omfattar regkr om sC1dan tiiimt('p/ikt 

som mas te anses bcgriinsa rörelsefriheten. Hit hör l. ex. viirnplikt. skyldighet 
all !'ull göra vapenfri t_iiinst samt skolplikt. Hit hör däremot inte sii b.::gränsade 
åligganden som l. ex. skyldigheten all åtaga sig kommunala förtroendeupp
drag,. Mera preciserat har i del föregående heriirts reglerna i omsorgsbgcn om 
siirskolplikt. De best:immelscr i sko/lagen (1962:3/9, omtryck\ 1970:1026) 
surn sälunda omfattas av det s:irskilda förfarande! :ir 30. 31 och 33 ~~- 34 ~ 
första och andra styckena. 35 och 36 ~~. 39 ~andra st}Tkel och 39 a ~ första 
stycket. Ocksä 25 a ~skollagen om liikarundersökning hör uppmiirksammas 
(SFS 1975:159). De bestiimmclser i 1·ämplikrslage11 (/94/:967, omtryckt 
1969:378)som omfa11as av det siirskilda förfarande! är i första hand följande: 
1-5 ~~som innehåller grundläggande bcsLimmclser om viirnplikt, bl. a. 0111 

viirnpliktsiildern och frikallande på grund av sjukdom och dylikt. 27 ~ om 
utbildningstiden. beredskapsövningar m. 111., 28 ~ 0111 mobilisering samt 40 ~ 
om h:imtning genom polisens ftirsorg. Också civilförsvarsplikten 10rdc fa 
anses höra hit. Följande bestii111melser i ci1•i//iirwars/agl'll bör pä den grunden 
anses 0111fa11ade av det siirskilda förfarandet: 11 ~- 12 ~ 1-4 1110111., Jl) och 
77 ~~- 79 ~ 3 rnom. och 81 ~ första stycket I). 

8 Skydder .tör den kroppsliga ifllcgrit('{e11 

Fnligt utredningens förslag skall förslag till lag som angår begr~insning av 
skyddet för f:'.oppslig integritet omfattas av det siirskilda lagstiftningsförfa
randet enligt 2 kap. 12 ~tredje stycket regeringsformen. 

I det följande redovisar utredningen en utförlig exemplifiering av befintliga 
riittighetsinskriinkande besHimmelser i nu gällande lagstirtning i fråga om det 
skydd mol kroppsvisitation eller annat påtvingat kroppsligt ingrepp som 
regeringsformen ger varje medborgare. 

I denna exemplifiering förekommer bestiimrnelser som redan gi\tts igenom 
i tidigare avsnitt. rriimst i fråga om rörelsefriheten (avsnitt 7). S{1dana 
bestiimmelser skall iiven på grund av atl de utgör ingrepp i skyddet för den 
kmppsliga integriteten omfattas av det särskilda li:irfarandet. 

lJtWnningsL!gstirtningen behandlas inte i delta sammanhang. Utred
ningen iiterkornmer till den i specialmotiveringen till 2 kap. 20 ~tredje stycket 
regeringsformen. 

Den giillande rättighetsinskriinkancle lagstiftningen delas i det foljande in i 
fyra grupper, nämligen 

al påtvingat kroppsligt ingrepp. som innebiir våld mot miinniskokroppen. 
b) påtvingat kroppsligt ingrepp i annat fall, dvs. kroppsbesiktning. friimst 

liikarundersökning, samt smUrre ingrepp av typ vaccination. tagande av 
blodprov eller fingeravtryck, 

cl kroppsvisitation eller således undersökning av någons kliider eller av det 
som någon bär med sig. samt 

dl samhiillets riitt att i andra \all utöva våld mot enskilda personer. dvs. en 
mera generell riilt för det allmännas verkst:illancle organ till väldsutövning 
för genomförande av vissa förvaltningsuppgifter. 
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Fi'tcrsom gr:insdrag:ningen mellan de l\ra grupperna inte ;ir entydig. blir 
indelningen i \ iss män godtycklig. Sil t. e;.;. torde rn kroppsvisitation. S<llll 

inneh:ir att inte endast kliiderna hos en person undersöks utan :i ven kroppens 
h<iligheter (vid narkutikabrott exempelvis). n:irmasl vara att anse som 
kroppsbesiktning. Skyddet i regeringsformen :tr emellertid detsamma för de 
fyra grupperna. varför godtyckligheten i gr:insdragningen inte :ir av intresse i 
nu förevarande sammanhang. 

a) P<1 tv i ngat kroppsligt ingrepp, som in nebiir vttld mot miinn iskok roppen 

De nu medgivna p[1tvingade kroppsliga ingrepp som innefottar \·{1ld iir 
betingade <IV friimst medicinska sbl. 

Den som med sk:il kan antas komma att pii grunda\· sin könsdrift beg{1 
lmJll som medlar allvarlig fara eller skada for annan eller pä grund av 
könsdriftens abnorma inriktning eller styrka äsamkas sv[1rt .sj:tlsligt lidande 
eller annan allvarlig oliigenhet fär kastreras enligt lagen (IW4:/33J 0111 

kas/rC'ring. Saknar nägon pit grund av rubbad sjiilsverksamhet förmåga att 
liimna giltigt samtycke till kastrering, IIlr han enligt 2 ~ kastreras. iiven om 
~iidant samtycke inte föreligger. Vederbörandes värdnadshavare. förmyn
dare, make eller, i l"räga om den som iir intagen ptt allmiin v:'trdanstalt, 
,1nstaltens liikare eller fiireståndarc skall beredas tilll~ille att yttra sig och 
!>llCialstyrelsen skall ge sitt tillstånd. 

Tran.1planwriomlagl'n (!'175:JW!J iiger tilliimpning p~t sådana ingrepp som 
innebiir all organ eller annat biologiskt material tas från levande eller avliden 
person för bl!handling av sjukdom eller kroppsskada hos annan person (I ~I. 

Ingrepp enligt denna lag p[t levande person fftr i regel friretas endast om denne 
skriftligen samtyckt till ingreppet (4 ~ första stycket). Pa den som inte fyllt 
aderton år eller som p[1 grund av psykisk abnormitet saknar förm:1ga att liimna 
s[1dam samtycke får dock ingrepp ske om medicinska skiil påkallar att 
biologiskt material för transplantation tas från denne. Vederbörandes 
vttrdnadshavare. förmyndare eller god man skall beredas tillfälle att yura sig 
och socialstyrelsen skall ge sitt tillstånd. Ingrepp fftr inte företas mot givarens 
\ilja (4 ~ andra stycket). Besliimmelse i denna lag. som utgör stöd för att 
ingrepp i vissa fall kan göras utan att uttryckligt samtycke föreligger. kommer 
att omfattas av det siirskilda beslutsförfarandet. 

I detta sammanhang berörs inte nu giillande abortlag (1974:595). enligt 
vilken havandeskap får avbrytas endast p{1 begiiran av den havande kvinnan. 
Enligt tidigare hestiimmelser, vilka upphiivdes l.l.1975, lick havandeskap 
avbrytas under vissa villkor utan den havanJe kvinnans bcg:iran diirom. 
Enligt nu giillancle steriliseringslag ( 1975:580) fitr steriliserini,r utföras endast 
pä begiiran av den som skall steriliseras. Det kan således inte vara fråga om ett 
p:tt \·ingat kroppsligt ingrepp. varför iiven denna lag faller utanför det S:irskilcla 
beslutsforfarandcls tilliimpningsområde. Skulle emellertid dessa ht1da lagar 
iindras st1. att abort eller sterilisering kunde iiga rum utan mcdgi va ndc. skulle 
detta sjiilvfallet medföra all det siirskilda förfarandet blev tilliimpligt. 
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bl l'ätvingat kroppsligt ingrepp i annat fall 

I det följande berörs si1dana bestiimmelser som medger pätvingade kroppsliga 
ingrepp i andra fall iin som redo\' isats under a). Framst:illningen avser sadana 
ingrepp, som innebiir besiktning av miinniskokroppen, dvs. kroppsbesikt
ning. Friimst avses LUrmed liikarundersiikning, smiirre ingrepp av typ 
vaccination sa111t tagande av blodprov och fingera\'lryck. 

I 28 kap. riilll'.l!.dngshalkrn finns best:immelser om bl. a. krnppsbesiktning. 
lktriiffande den som skiiligen kan misstiinkas kir brott, som kan mecl!Ora 
fängelse, !Ytr, !Or eftersökande av förem[tl som iir underkastat beslag eller 
eljest för att utröna omstiindighet. som kan iiga betydelse för utredning om 
brottet, kroppsbesiktning företas ( 12 ~). Om det erfordras får blodprov tas, 
liksom, om det kan ske utan niimnviirt men. annan undersökning utföras. 
Detta stadgande omfa!las av det siirskilda förf~irandet. Enligt 28 kap. 14 ~ 
rättcgfogsbalken får av den som iir anhällen eller hiiktad tas fotograti 01.:h 
fingeravtryck. Detta giiller även annan, om det erfordras för utredning av 
brott. som kan medfåra fängelse. Tagande av fingeravtryck iir ett ingrepp i 
den kroppsliga integriteten och bestiimmelsen i 14 ~skall p[1 grund hiirav falla 
inom det siirskilda förfarandets tilliimpningsomr~de. Diiremot kan, enligt 
utredningens mening, tagande a\' fotografi inte anses vara ett kroppsligt 
ingrepp i såd<:n mening att det inncbiir en inskriinkning i skyddet for den 
kroppsliga integriteten. 

Ikstiimmclserna i riitteg:'mgsbalken om tviingsmcdcl i brottmaL bl. a. om 
kroppsbesiktning,iirtill:impliga i iircnde om utliimning enligt föreskrift i 16 ~ 
lagen(! 95 7:668) om 111lä11111i11g/br bm11 och 12 ~ lagen (1959::!54 i 0111 11tliimning 

/iir hmll rill Danmark. Finland. /sla11t! och Norge. 

Enligt 37 ~ milirära rärtegdngs/agrn (1948:47:!) får bestra!Tningsberiittig<1d 
befattningshavare med anledning av brott. som underlydande iir misstiinkt 
tur, förordna om kroppsbesiktning. Aven denna bestiimmelse omfottas av det 
siirskilda förforandet. 

Enligt lagrn (1976:/()90) om alkoho/111a11d11i11gspror har polisman riitt att 
foreta alkoholutandningsprov dels på den som iir skiiligen misstiinkt for brott, 
friimst trafiknykterhetsbrott, om frågan om den misstiinktes alkoholpå
verkan kan få betydelse för utredning om brottet, dels rutinmiissigt på 
motorlordonsf'örare i vissa situationer utan att misstanke om trafiknykter
hetsbrott föreligger. Tidigare skedde utandningsprov i huvudsaklig övercns
stiimmelse med de ovanniimnda reglerna om kroppsbesiktning i 28 kap. 12 ~ 
riittegångsbalken. Den som viigrar medverka \'id alkoholutandningsprov får 
underkastas blodprov och läkarundersökning (-l ~).Det siirskilda förfarandet 
iir tilliimpligt på sistniimnda stadgande. 

Detsamma giiller 3 ~ lag1•11 (/976:511i11111 0111.1::.i11d1•rraga11de m· berusade 

1wrsom•r 111. 111. Diir stadgas att om det behiivs med hiinsyn till den 
omhiindertagnes tillstånd, skall han så snart det kan ske underkast<L~ 

liikarundersökning. 
I bronmål kan allmiin domstol besluta om liikarundersökning om s[1dan 

antas rn betydelse för bl. a. bcstiimmande a\' påföljd. I det följande upptagna 
bestiimmelser, som t \'ingar en misstänkt person att underkasta sig liikarun
dersiikning. faller inom det siirskilda förfarandets tilliimpningsområcle. 

Enligt 7 ~lagen (/964:54:!J om personu11dersök11ing i bro11nuil kan riillen, om 
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skiil diirtill föreligger. flirordna liikare att avge liikarintyg angiicndc misstiinkt. 
Innan n[tgon döms till internering eller övcrliimnas till iippen psykiatrisk vård 
clil:r 11[1gon som ej l'yllt aderton är döms till ungdnmsföngclse. skall s<hlant 
liikarintyg avges av psykiater. nm riitlspsykiatrisk undersökning inte redan 
verkstiillts. Den som ej iir hiiktacl iir pliktig att inst:illa sig for liikarundcrsök
ning. Om han uteblir. lär polismyndigheten genom hamlriickning hiimta 
honom till undersökningen. 

Enligt I ~ lagen ( /C)fif>:3fl/ I om rli11sp.wkia1risk undersiikning i hro11111cll kan 
riitten bes! uta Olll undersiik ni ng av den m isstiink tes si nnesbcsk affen het 
(riittspsykiatrisk undcrsiikning). Sädant beslut rnr TllCddelas om den miss
tiinkte crkiint giirningen cl ler övertygande hcv isning forcbragts all han bcgat t 
giirningcn. Den som ej iir hiiktad iir pliktig all instiilla sig för undersökning. 
Om han inte frivilligt medverkar. kan han tvängsintas pä riillspsykiatrisk 
klinik. Polismyndigheten skall p{t begiiran liilllna handdckning. 

Fnligt lagen ( / 966::!93) 0111 herl'dandc a1' slt11en psvki(//risk vdrcl i l'issatäll fär 
intagning pä sjukhus med stöd av lagen ske efter ansökan eller d'ter domstols 
förordnande. Till ansökan skall fogas vårdintyg. Stidant intyg tar enligt 6 ~ 
andra stycket utfordas endast i omedelbar anslutning till personlig undersök
ning av den som ansökningen avser. Den som för göra ansökan om intagning 
iiger foranstalta om sådan undersökning. Rcstiimmclser om polishandriick
ning finns i 35 ~.Denna bcstiimmelse ger stöd för att tvång far tillgripas mot 
person som inte frivilligt stiiller sig till förfogande för undersökning ()(.'h skall 
anses omfi.tttad av det siirskilda förfarandet. 

I detta sammanhang skall också niimnas bestiimmelscr om hlodundersök
ning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper. s. k. riittsantro
pulogisk undersökning. i mål om faderskap enligt 3 kap. for:ildrabalkcn. 
intagna i I ~ lagen (195N:64}) om blodundersiikning m. m. l'id utredning al' 

Jiulerskap. Som tvångsmedel anviinds vite !2 ~). Reglerna omfattas av det 
siirskilda bcslutsfi.irforai1clet. 

Enligt regler i smittskvddslagl'n (196R:J3/) är den som lider av allmiinfarlig 
sjukdom eller iir smittoförande av sådan sjukdom skyldig att låta undersöka 
sig av liikare t6 ~ ). Exempel på andra bestämmelser i denna lag som sKall 
omfattas av det siirskilcla f(irfarandet är 8. 12. 15 od1 25 ~~. Sistniimnda 
bcstiimmelsc ger stöd för polishandriickning. 

I-Lir må oc.:kså omnämnas 5 ~ lagen (19()():408) 0111 hehiirighe1 all 111örn 

läkaryrke!, 6 ~ lagen{/ 963 ::!5 }I om hehiirigh('f a11111iil'll wndläkarrrkel och 5 ~ 
lagen !/CJ65:6/ I 0111 behörighet alt 111ö1·a 1·e1erinärrrk('f m. m. Dessa bestiim
mclser. enligt vilka läkare. tandläkare resp. veterinär i visst fall iir skyldig att 
unclcrga liikarundersökning. omfattas av det siirskilda lagstiftningsl'örfaran
dct. 

Restiim melser som in neb:ir skyldighet att underkasta sig kroppsbesi k t ning. 
fr:imst läkarundersökning. för den som exempelvis iir sysselsatt med 
livsmcdclshantering bör anses omfattade av det siirskilda beslutsl'örfarandct. 
Som exem pc! kan nämnas 21 ~ lirsmedl'lslagcn (/ 971 :51/ ). 

I lagl'/1 (1976:600)0111 o/kntlig a11stäl/11i11g har tagits in föreskrifter om vissa 
tvångsåtgiirdcr bl. a. liikarundersökning ( 13 kap. 2 ~). Denna bestiimmelsc 
skall omfattas av det särskilda bcslutsförfarandel. 

Lagl'n (1974::!03.J om krimina!l'drd i ans1al1 innehåller i princ.:ip bestiim
melser av konsek ven skara ktiir. dvs. dcssa u tgi:ir inte sjiil vstiindiga i ngrcpp i 
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fri- och riitti~~hetsskyddet och omfattas inte av det <irskilda l\irfarandet. Ett 
undantag torde dock utgöras av 10 ~- s'nm stadgar att intagen som ett led i 
behancllingsplaneringen har att vid behov genomgii medicinsk-psykolngi'ik 
eller annan siirskild behandling. 

I /agl'11 (J95·1:57<JJ 0111 11yk1erhc1srård omfattas vissa delar av 13 ~ av det 
siirsk i Ida forforandet. Detsamma giillcr 16 nch 17 ~~ hamm·1lrcls/agrn 
( /<;611:971. 5 ~ lagrn I l'iM:./511) om 1/tgiircla 1·ic/ samhiililtill"fig a.11J<'ialrtl't och 21 
kap. 10 ~/iiriilclraha!krn. Med stöd av dessa stadganden kan läkarundersök
ninµ beslutas. 

Slutligen rnä här pekas pä regler i bromhalken. enligt vilka tlireskrift att 
underkasta sig liikarvård kan meddelas den som blir eller har blivit villkorligt 
frigiven fr{m föngelse (26 kap 15 ~),dömd till skydds! illsyn ( 28 kap. 6 ~)eller 
iiverford till värd utom anstalt vid ungdomsfiingelse t2lJ kap. 7 ~) eller 
internering (.30 kap. 10 ~). S~1Llana regler omfattas av det siirskilda lagstift
ni ngsliirfo ra ndet. 

c) Kroppsvisitation 

lkstiimmelscr som medger undersökning av nägons kliider eller av det som 
någon biir med sig. t. ex. en viiska, ingriper i skyddet för den kroppsliga 
integriteten och faller inom det siirskilda lagstiftningsl'örfarandets tilliimp
ningsomr[1de. Följande exempel mt1 niimnas. 

I 28 kap. 11 ~ rä11egångshalke11 siigs att om anledning fl.irekommer att brott 
hegiitts, för vilket stadgas fangelse, far kroppsvisitation tl:iretas för eftersö
kande av föremål, som iir underkastat beslag eller eljest till utrönande av 
nmst~indighet, som kan iiga betydelse för utredning om brottet. På annan iin 
den som skiiligcn kan misstänkas for hrollet får kroppsvisitation också företas 
under vissa förutsiittningar. 

Till riittegångsbalkens regler om tvångsmeLlel. hl. a. om kroppsvisitation. 
hiinvisar. som niimnts i det föregående under b). 16 ~ Jagen (1957:668) om 
111/ämning .fiir hmtl och 12 ~ Jagen (f 959:}54) 0111 111/ämning fur hro11 til! 
Danmark. Finland. /sia/Il/ och Norge. I 37 ~militära rä11egångslagl'll (/948:472) 
finns bestämmelse om kroppsvisitation. 

Om riitt för tulltjiinsteman att kroppsvisitera resande från utlandet stadgas i 
19 ~lagen (1960:4/8) 0111straflför1·ams11111ggling. som även innch~tller vi~sa 
andra föreskrifter om riitt att fiireta kroppsvisitation. Till dessa bestiimm:ls i' 

hiinvisar 14; l'Cll111alagen (1939:350) och 2 ~lagen (1973:43/) om utredning 
angående hro11 mol 111/ändsk 1111/ag. 

Enligt lagrn (1970:()]6) om särskild kontroll på(lygp/111.1 får kroppsvisitation 
ske av passagerare eller annan som uppehåller sig inom flygplatsomr{1de. 
Viiska eller annat slutet förvaringsstiille inom området får också undersökas. 
Bcstiimmelser i denna lag vilka medger undersökning av n~1gons kliider eller 
av Llet som någon biir med sig omfattas av det särskilda lagstiftningsl<.irfa
ra ndet. 

I-far må även niimnas vissa bestiimmelser i lagc11 (]974::?ri3J om kriminaf-
1Yird i ans1a/1. snm medger kroppsvisitation av besökande och 2 ~ lagen 
(/97(J:37/) om be/w11dli11ge11 al' hiikrade och anhållna m . .fl .. enligt vilket 
stadgande häktad senast vid ankomsten till förvaringslokalcn skall visiteras. 
Motsvarande giiller betriiffande den som har anhållits eller gripits på grund av 
brLltl. 
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d) Samhiillets hilt all i andra fall utiiva våld lllOl enskild persern 

Olll hegreppel v:.'tld och exempel pi1 viildsanviindning. se !973 års fri- och 
riillighetsutrednings het:inkande. hilaga 11 (SOU !97:'i:75 'i. 363 f".l. Diir 
niilllns. utöver vad solll i hrottshalken siigs utgöra lllisshamlcl ttillfogancle av 
krnppsskada. sjukdom eller sm:irta eller tl:ir~iillande i vanmakt eller annat 
si1danl tillstiiml). andra fysiska angrepp som innehiir berörande. l. ex. 
li1sthållande eller knuffande. Som exempd pii hjiilpmedel solll kan komma 
till anviindning vid utiivande av vMd mot person niimns diir vidare hatong. 
J:ingsel llL'h skjutvapen. 

Bcst:immelscr som llledger all våld ffa utövas från del allmiinnas sida 
gentclllol enskild person utgiir en hegriinsning av skyddet lllOl ingrepp i den 
kroppsliga integriteten och skall omfauas av det siirskilda lagstiftningsförfa
r;indet. Som hcriJrts i det fiiregående t4. I I .2l finns sådana reglerhl. a. i 24 kap. 
2 ~ hm111halke11. vilket stadgande utgör sliic.J för polismans våldshefogcnhet 
gentemot enskild. 

5 ~ /ugc11 (f977:f17J om ril/iiggsm·.l!.ifr i ko//ekfil' pcrsonrratik ger tjiinsteman. 
sulll utllir avgiftsknntroll. riitt alt fr[m fordmedlet avvisa reseniir som viigrar 
lösa hi ljett cl ler l il Higgsavgi ft. Eftersom sta<..lgandel ger tjiinsteman nen lel ler 
annan l(irelriidare för det allmiinnal riitt att anviinda våld for att verkstiilla 
avvisningen. inneb:ir detta ett ingrepp i sky<..ldet fi.ir den kroppsliga integri
teten och stadgandel skall omfattas av det siirskilda fOrfarandet. ~otsvarande 
giillcr hetrii!Tande 28 ~andra stycket ko111m111wl/agc•11 (/977:/NJ om hefo
gcnhet fiir ordffirande vid fullmiiktigesammantriide all utvisa den som 
upptriidcr störande och ej riill;ir sig efter tillsiigclse. 

Det mä erinras om att frågan om griinsdragningen mellan ingrepp i 
kroppslig integritet å ena sidan och husrannsakan å an<..lra sidan berörts i den 
allm~inna motiveringen 1-i.1 I .2J. 

<; Riif/1'11 Till n//i'nr/ig _liirha11dli11g l'id domsro/ 

Den centrala regeln om domstolsförhandlings offentlighet iir 2 kap. 11 ~ 
andra stycket regeringsformen. Principen att flirhandling vid domstol skall 
vara offentlig kan hegr:insas med hiinsyn till motstående intressen av olika 
slag. lkstiimmelser enligt vilka domstolsförhandling kan hållas inom st~ingda 
cliirrar faller inom det siirskilda lagstiftningsflirfarandets tilliimpningsom
räclc. 

Riifl1-gi/11g.1halk1•11.1 huvudregel i detta sammanhang, 5 kap. I ~ första 
stycket. stadgar att förhandling vid domstol skall vara otkntlig. Från denna 
huvudregel finns en rad undantag, som ger domstol riill att förordna om all 
förhandling skall hållas inom stiingda dörrar. flera anges i denna paragraf. 
medan åt sk il liga finns i andra författningar. 

15 kap. I ~ andra-f]iirde styckena riittegfogshalken siigs bl. a. att hiinsyn till 
sedligheten. rikets siikerhet och yrkeshemlighet kan medföra avsteg frfö1 
principen Olll domstolsf!irhandlings offentlighet. Vidare skall i vissa typer av 
må\. bl. <I. i mål om ansvar för utpressning och olovlig avlyssning. förhandling 
h{1llas inom stiingda Llörrar om rällen !inner att offentligheten skulle vara till 
men för enskild. Förhandling under förundersökning i hrottmål. t. ex. 
hiiktningsllirhandling. kan i vissa fall hållas inom st:ingda dörrar. I brottmål 
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for !Örhandling som angår utredning rörande den iital;1des personliga 
forh~1llanden iiga rum inom stiingda diirrar. Detsamma giiller l\irhör med den 
som iir under femton [ir och med den som lider av rubbning a\ s_jiilsverk
samhetcn. f-iireskrifterna skall omfattas av det siirskilda llirL1randcl. 

A \ de unuantag som finns i andra lagar skall hiir niimnas fiiljande. 92 ~ 
mili1iira riillt-gclngs/agrn (I 948:47}.J rörcskriver stiingda dörrar under ben.:d
skapstillstftnd och d~t landet iir i krig. förutsatt att offentligheten kan antas 
vara till skada för krigsforetag eller menlig fi)r försvarsmal\tens siil\erhet. 
Enligt 15 bp. 6 ~ gi/1emullsbalke11 l\an riitten förordna att iil\tensbpsm[1l si\ all 
handliiggas inom stiingda dörrar om part hegiir det. Fiirhandling i mål eller 
iirende enligt.fiiräldruha/k('// l\an, om riilten finner det liimpligt, h[lilas inom 
stiingda dörrar 120 l\ap. 10 ~).I brottm{il diir den [Halade iir under 21 är kan. 
med hUnsyn till hans ungdom. riittcn förordna att mMet sl\all handliiggas 
inom stiingda dörrar enligt 8 ~ andra stycket lagrn (.1964: /fi 7) ,,,,.d siirskilt!a 
bcs1iimme/wr om 1111,i.:a lagiil'enrädare. I mäl om obehörigt anviindamlc ellt:r 
yppande a\ yrkeshemlighet eller om missbrukande av forehild fiir. enligt 12 ~ 
la.1!.t'11fI93I:15} i med 1·i1sa bes1ä111111clscr 11101 i//oja/ ko11k111n•11s, på beg:iran av 
den. vars riitt anses kriinl\1 genom den åtalade giirningen. undantag gör;L~ fr{m 
offentlighetsprincipen. Enligt 16 ~ /agrn (1970:417! om marknadwlomsw/ 

m. 111. l\an domstolen förordna att sammantr:ide för handliiggning av 
l\onkurrensbegriinsningsiirende sl\all hållas inom stiingda dörrar. 

f-i.irhandling i högsta domstolen i iirende 0111 utliimning skall hitllas inom 
stiingda dörrar. om det beg:irs av den vars utliimnande det gäller eller om det 
kriivs av hiinsyn till ldmmamle stat. Best~immelser om detta finns i 19 ~lagen 
I f957:6t18) nm 111/iimningfiir lmJll och 13 ~lagen (1959:}54) 0111111/ii111ni11g/iir 
hm11 1il/ Danmark, Fi11/a11t!. Island nch Norge. 

Ä \·en hiin"isningshestiimmelser omfattas - under förutsiittning att de kan 
anses ha sjiilvstiindi).! betydelse-av clet siirskilcla fiirforandel. Niirmare hiirom 
se under avsnitt 7 (angående riittegångsbalken och viss anknytande lagstift
ning). 

Följande ~ir exempel pä sådana hiinvisningsbesttimmelser: 9 ~ tredje 
stycket lagen (/9fJ/:l6}) om .fiirsäA.ringsilomswl (det mä docl\ anmLirkas att 
detta stadgande :iven ger försiil\ringsdomstolen räa att. Uven i annat fall än 
som avses i S kap. 1 ~ riittcg[1ngsbalk.en. förordna att handliiggning skall ske 
inom stiingda dörrar); 5 kap. 3 ~lagen(! 9 74:37I)11111 rii11cgi/11gen i ar/lcl.\/\"i.1·1er: 

2 ~/agen (!974:/IJS}) 11111 bo.mulsdo111s10f (det erinras om att 17 ~denna lag 
föreskriver att bostadsdomstolen utöver vad som följer ;iv 5 kap. l ~ 
rii1teg[111gsball\en l\an förordna att handliiggning av vissa iirenden enligt lagen 
(!975:1132> om förvärv av hyresfastighet m. m. sl\all hållas inom stängda 
dörrar. om det behövs med hjnsyn till privatlivets helgd eller ensl\ilds 
behöriga ekonomisl\a intresse); samt 16 ~ .fiirral111ingspmccssla.i;cn 
(/97/:}CJ/). 

Slutligen skall i detta sammanhang beröras tva stadganden i lagen 
(!97fJ:580Jom mcdhcstämmandc i arbc1slirl'I. MBL. Enligt 70 ~föreskrivs att, 
utöver vad som i i.ivrigt g:iller. arbetsdomstolen i mi1l om tilliimpningen av 
MBL eller om kollektivavtal l\an förordna att förhandling skall hållas inom 
stiingda dörrar under vissa angivna förutsiittningar. Denna regel begriinsar 
riillen till offentlig förhandling vid domstol. Diirigcnom utvidgas de eljest 
glillande möjligheterna alt hålla förhandling vid arbetsdomstolen inom 



SOL! 1978:34 

stiingda dörrar. Bestiimmelsen skall omfattas av det särskilda forfarandet. 
Genom 63 * MBL hänvisas indirekt till bl. a. bestiimmelserna i 5 kap. 
rättegångsbalken om offentlighet och icke-offentlighet vid domstolsförhand
lingar. I denna regel utsiigs inte annat iin som skulle giilla den regeln forutan. 
niimligen att arbetstvister i princip skall handliiggas enligt lagen () 974:371) 
om rättegången i arbets! vister och att åtal skall väckas vid allmiin domstol. 
Hiinvisningsregeln i 63 ~är således inte självständig och skall inte omfattas av 
det siirskilda Jagstiftningsförfarandet. 

Det må anmärkas att vissa följdiindringar i bl. a. rättegångsbalkens 
bestämmelser om möjlighet för domstol att hålla förhandling inom stängda 
dörrar föreslås i en inom justitiedepartementet utarbetad promemoria IDs Ju 
1977: 11) med förslag till ny sekretesslagstiflning. 

I 0 R ik.wlag.~/tJrfurandN 

Tiden och siittet att framställa yrkande om att lagförslag skall vila enligt tredje 
stycket regleras i riksdagsordningen (5 kap. I ~ st. 2 och tilläggsbestämmclse 
5.1.3). Väcks inte bara yrkande om uppskov utan också yrkande att förslaget 
skall förkastas, skall sistnämnda yrkande prövas först; se S kap. 3 ~ tredje 
stycket riksdagsordningen. Prövning av fråga om omedelbart antagande 
enligt regeln om fem sjiittedels majoritet förutsätter omröstning och kan 
alltså inte göras med acklamation; se andra stycket i samma paragraf. 
Närmare föreskrifter om konstitutionsutskottets prövning finns i 4 kap. 10 ~ 
tredje stycket och tilläggsbestämmelse 5.3. I i riksdagsordningen. Att tolv
månaderstiden skall löpa från det att det första utskottsyttrandet i ärendet 
anmäldes i kammaren fär till följd att återremiss enligt någon av föreskrif
terna härom (4 kap. 9 ~ st. I samt 5 kap. 6 och 7 ~~ riksdagsordningen) eller 
hiinvisning till nytt utskott 14 kap. 9 ~ st. 2 riksdagsordningen) inte behöver 
fördröja handläggningen. I fråga om förfarandet i fall då det har väckts mer än 
ett förslag om begriinsning i samma hänseende av en viss rättighet och det 
yrkas att något av dem eller alla skall vila hänvisas till 5 kap. 8 ~första stycket 
riksdagsordningen. 

2 kap. 18 .\' 

I denna paragraf återfinns bestämmelsen om rätt till ersättning vid exprop
riation och annat sådant förfogande. Innebörden av stadgandet i den 
avfattning som rättighetsskyddsutredningen föreslår har angetts i den 
allm~inna motiveringen (8.2). Grunderna för beräkningen av förlusten och 
ersättningen fastställs i vanlig lag. Här må bara erinras om att på grund av 2 
kap. 20 ~ första stycket 8 i regeringsformen så gäller egendomsskyddet i 2 kap. 
18 ~ utan undantag i lika mån för utlänning här i riket som för svensk 
medborgare. 

2 kap. 20 .\1 

I denna paragraf regleras fri- och rättighetsskyddet för utlänningar här i riket. 
I första stycket räknas upp de rättigheter beträffande vilka utlänning utan 
undantag är likställd med svensk. I andra stycket räknas upp de rättigheter 
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betriiffande vilka utliinning är likstiilld med svensk, om annat inte foljer av 
särskilda föreskrifter i lag. Till de rättigheter som tagits upp i andra stycket hiir 
opinionsfrihcterna, skyddet för kroppslig integritet. skyddet mot husrann
sakan och skydd mot frihetsberövande. Något skydd enligt 2 kap. regerings
formen mot lindrigare ingripanden i rörelsefriheten iin frihetsberövande har 
däremot inte utlänning. 

Enligt rättighetsskyddsutredningens förslag skall sådan siirskild lag, som 
avses i 2 kap. 20 ~ andra stycket regeringsformen, omfattas av det siirskikla 
lagstiftningslOrfarandet för rättighetsbegriinsande lag. Föreskrift härom tas in 
som ett nytt tredje stycke i förevarande grundlagsstadgandc. Diirvid görs 
undantaget i 2 kap. 12 ~ fjiirde stycket fOr förlängning av tidsbegränsad lag 
tillämpligt för nu ifrågavarande siirlagstiftning för utliinning. Motsatsen giillcr 
för undantagen i övrigt i 2 kap. 12 ~ fjiirde stycket. alltså undantagen för vissa 
tystnadsplikter, husrannsakan och '"rena'" frihetsstralT. T. ex. en bestäm
melse som for vissa fall öppnar möjlighet till husrannsakan enbart gentemot 
utlänning skulle således omfattas av det siirskilda beslutsförfarandet. 

Utlänning har ingen grundlagsskyddad rätt att vistas i riket. vare sig att resa 
in hit eller stanna kvar hiir. Inte heller har utlänning nagon grundlagsskyddad 
rätt att vistas var som helst i riket. Mot frihetsberövande iir dock utliinning 
som sagt grundlagsskyddad enligt 2 kap. 20 ~andra stycket regeringsformen. 
(Om gränsdragningen mellan frihetsberövande och lindrigare in):!repp i 
rörelsefriheten, se SOU 1975:75 s. 139.) Av det sagda fi.iljer .itt en lagregel, som 
ger stöd enbart för att en utlänning hindras att resa in i riket eller aliigges att 
lämna riket, inte blir omfattad av det särskilda förfarandet. Det blir inte heller 
en lagregel som ger stöd enbart för att utHinning ålägges att vistas bara i viss 
del av riket. t. ex. en kommun. eller förbjuds att vistas i viss del av riket. t. ex. 
ett militärt skyddsomrade. Diiremot omfi.1ttar det siirskilda förfarandet t. L'X. 

lagregler som medger att utlänning tas i förvar eller hiimtas till förhör. 
Sådan lag som nu är aktuell iir i första hand 111/ä1111i11gs/age11 (/954: /93). Mot 

bakgrund av det sagda må niimnas följande exempel på bestiimmelser i 
utlänningslagen som blir omfattade av det särskilda lagstiftningsförfarandet: 
35 och 37 **om lagande i förvar, 42 ~första stycket och 43 ~andra stycket om 
hämtning till förhör samt 43 ~tredje stycket om förhör inom stiingda di.irr.ir. 
Vidare blir bestämmelsen i 34 ~ första stycket om s. k. politisk utvisning 
omfattad av del särskilda förfarandet. Detsamma gäller t. ex. de materiella 
delarna av bestämmelserna i 53 ~och följande om verkställighet samt 62. 65, 
66och 70~~-

En annan särlag för utlänningar är lagen (l<J75:!360) om 11·c/11g:>åtgiirtler i 

spaningssyfie i rissa fall. Spaningslagen avser de '"terroristsituationer'" då ett 
beslut om att skicka utlänningen i fråga ut ur landet inte har kunnat 
verkställas. Lagen medger att sådan utlänning under vissa förutsättningar 
underkastas husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller 
utsätts för telefonavlyssning m. m. De materiella reglerna hiirom omfattas av 
det särskilda lagstiftningsförfarandct. Anmärkas må dock att spaningslagen 
är tidsbegränsad. Senast har den förliingts att gälla under ar 1978 (proposi
tionen 1977178:46, justitieutskottets betiinkande 14). Sjiilva förliingnings
lagen skulle inte ha omfattats av det särskilda förfarandet. 

Vidare är att nämna lagen (1957:668) um 111/äm11i11g f(ir hroll. Denna lag 
gäller inte svensk medborgare. I själva utlämningsinstitutet synes ligga 
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bci'ogc11hc1 till fysiskt tvang si'.t. all de materiella reglerna i lagen 1957:668 
(l-13 ~~)blir ornfa11ade av del s~irskilda förfarandet. Däremot blir utbm
ningslagens förfaranderegler inte omfattade av detta beslutsförfarandc annat 
:in n:ir de siirskilt ger befogenhet till ingrepp i rättighet som skyddas av 2 kap. 
20 ~ andra stycket regeringsformen. Exempel på det sistn[imnda iir de 
materiella llireskriftema om bl. a. frihetsberövande tvångsmedel i 16, 20 och 
23 ~~-

Här m:l också erinras om lugen (197}:}60) om intemariondlr samarberc 

riirande l'l'f'kstä/lighcr w· hrolfmål1'llom, se specialmotiveringen till 2 kap. 12 ~ 
regeringsformen under 7 Rörelsefriheten (angående brottsbalken od1 viss 
anknytande lagstiltning). 

8 kap. 1 -~ 

Denna paragraf har justerats med Mnsyn till de ändringar som utredningen 
har föreslagit i 2 kap. 12 ~-

8 kap. 4 _,, 

Specialmotirering 211 

Denna paragrafställer för niirvarande för de rådgivande folkomröstningarnas 
del upp ett lagkrav såviil beträffande utformningen av den fråga som skall 
ställas till medborgarna och tidpunkten för en viss folkomröstning som 
beträffande förfaranderegler av mera generell natur. Det föreslagna tillägget 
till paragrafen innebär att krnvet på Jagform for de regler som gäller själva 
omrösiningsforfarandet kommer att omfatta också bestämmelser om folk
omröstning i grundlagsfrågor. Som närmare har utvecklats i den allmiinna 
motiveringen skall däremot ett beslut att sådan folkomröstning skall äga rum 
inte fattas i form av lag. 

Med uttrycket "föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning" avses här 
regler om alla de åtgärder som gäller genomförandet av en folkomröstning. 
Hit hör således såväl bestämmelser om förberedelserna inför en omröstning 
som föreskrifter om röstningsproccduren. sammanräkningsförfarandct och 
besvtirsförfarandet. 

Uttrycket "grundlagsfråga" syftar såväl på frågor om stiftandc, ändring 
eller upphiivande av grundlag som på frågor diir beslut enligt särskilda regler i 
regeringsformen skall fattas i grundlagsstirtningsform. 

Rättighctsskyddsutredningen utgår från att ett förslag till lag om förfa
randet vid folkomröstning i hela riket kommer att utarbetas inom justitie
depanementet såsom ett led i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

Rkap. 15,, 

Denna paragraf innehåller de centrala reglerna om grundlagsstirtningsförfa
randet. Regeln om tidsfrist tas in i första stycket. I den allmiinna motive
ringen har sagts att föreskriften inte hindrar att ett förslag till grundlagsänd
ring läggs fram senare och läggs till grund för ett vilande beslut. Om inte 
konstitutionsutskottet senast vid beredningen av ärendet medger undantag 
från tidsfristen, kan emellertid förslaget inte slutbehandlas under den 
närmaste val perioden utan måste vila till den därpå följande, alltså över två 
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riksdags\'al. 
Om det. exempelvis fore ell extra val. skulle visa sig niiddndigt all fä fram 

till avgöramk ett vilande grundlagsli:irslag, \<ickt sä sent att det inte kan 
behandlas i samband med niimnda \'al. linns teoretiskt elen möjligheten att 
riksda)!en förkastar det vilande lörslaget och, p{1 tlirslag av regeringen elh.:r 
konstitution~utskottet och med niimnda utsJ..otts medgivande enligt nu 
f'iirevarande bestiimmclse. antager ett likalydande förslag såsom vilande l'ör 
slutliµ prövning efter det niimnda \·ah.:t. 

Med den tidpunkt d[1 iirendet tlirsta gängen anmiildes i riksdagens 
kammare syftas pä dagen dä förslaget bordlades diir. Om en proposition eller 
ett utskottstlirslag anh~ingiggöres genom att himnas till kammarkansliet 
under riksdagens ferier, riiknas stliedes tidsfristen friln det kammarplenum 
efter ferierna. d[1 förslaget anmiildes till hordWggning. 

N~1gra siirskilda föreskrifter ang{1ende förfarandet hos konstitutionsut
skottet torde inte behövas. Önskar nägon ledamot av regeringen inflir 
utskottet mmivera en hemstiillan om undantag fr{m tidsfristen, kan utskottet 
bevilj<.1 det (4 kap. 12 ~ riksdaµsordninµen). Utredningen erinrar om ett 
uttalande a\· konstitutionsutsknttet (l\.lJ ll>70:27 s. 9), enligt vilket statsrt1d 
inte skall deltaga i utskottets överliiggning. Kammaren skall underriittas om 
undantag fr[111 tidsfristen; se vid 3 kap. 16 ~ riksdagsordningen. 

Reglerna nm folkomröstning i grundlagsfrt1gor bildar enligt utredningens 
förslag paragrafens tredje och tjiirde stycken. Tredje stycket innehåller den 
grundliiggande förutsättningen for all folkomröstning skall anordnas - att 
minst en tredjedel av riksdagens ledamöter (alltså inte bara en tredjedel av 
dem som deltager i omröstningen) röstar fi.ir bifall till yrkande om omröst
ningen - samt de diirtill knutna procedurreglerna. Tidsfristen för att 
framst;illa yrkande om folkomröstning har efter mönster av J kap. 10 och 
11 ~~ riksdagsordningen bestiimts till femton dagar. I likhet med yrkande om 
misstroendeförklaring skall enligt förslaget ett yrkande om folkomröstning 
inte beredas i utskott. 

De föreslagna nya hestiimmelserna förutslitter att riksdagen, när den fattar 
ett vil<.1nde beslut i en grundlagsfräga, gör detta i så god tid under riksmötet att 
den i tredje ~tycket angivna femtondagarsfristen kan löpa ut och heslut fattas 
med anledning av ett eventuellt yrkande om folkomröstning. Utredningen 
äterkommer till denna fr{1ga under I kap 4 ~ riksclagsordningen. 

Av den före~;lagna ;indringen i denna paragraf följer att folkomröstning inte 
kan ingå som ett led i stifbnck av riksdagsordningen liven om diirvid 
metoden med två riksdagsbeslut ätskilda av ett riksdagsval skulle komma till 
användning. 

8kap. /8.~ 

Lagrådsutredningen föreslog att grundlagsbestiimmelserna om lagrådet 
skulle delas upp på t vä paragrafer. Den förra, 18 ~, skulle till innehållet 
huvudsaklig.~n svara mot nuvarande 18 ~.I 19 ~skulle granskningsområdet 
bestämmas. Paragrafen innehöll bl. a. en detaljerad uppriikning av de typer av 
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fon.:skrifter som skulk ing(1 diiri. Ni1gon grundlagsrL'gcl 0111 inriktningen av 
granskningen ansiigs inte behövlig. Den fiirölagna 18 ~\ar uppdelad p{1 tre 
styeken. I det första anga\·s all det l'iir att avge yttrande iiver förslag till lag 
eller annan författning skulle 1"1nnas ett la!,!riid samt att lfari skulle ingä 
domare i hi)gsta domstolen och ret::eringsr~itten. I det andra sades att yttrande 
från lagrådet kunde inhiimtas av regeringen eller, enligt vad som niirmare 
angavs i riksdagsordningen, av riksclagsutskott. I del tredje styl·ket sades att 
niirmare hestiimmclser om lagritdets s<1111mansiittning och tj~instgiiring skulle 
meddelas i lag. 

Den teknik som riittighetsskyddsutrcdningen har valt. med en högre t::rad 
av "principlösning", gör att paragrafen inte behöver inneh(1lla lika mtmga 
detaljföreskrifter angt1ende lagrädets granskningsomrt1de som 19 ~ i lagrt1ds
utredningens förslag gjorde. Föreskrifterna hiirnm kan d~t sammanföras till 
ett stycke. Bestiimmelsen om granskningens inriktning kan införas i 
paragrafen som ett diirpå följande stycke. De tv~1 första styckena i lagrådsut
redningens fi.irslag till 18 ~kan tillsammans hillb ett inledande stycke. Sist i 
paragrafen kan komma ett stycke motsvarande tredje stycket i lagrådsutred
ningens tlirsl<ig till 18 ~.Totalt kommer paragrafen att innehålla fyra stycken. 
Genom all samla best~immclserna om l;1grildet i en paragraf vinner man att 
kapitlets sista paragraf. 19 ~. kan sta kvar med ofririindrat nummer. 

Lagrådsutredningen har föreslagit att den inledande bestämmelsen skall 
innehålla att lagradets iindamål är att avge yttrande inte bara över lagförslag 
utan iiven över förslag till annan frirfattning. I likhet med lagrådsutredningen 
anser riittighetsskyddsutredningen all det skall finnas möjlighet att till 
lagr{1det hiinsk.iuta iiven förslag till annan forfallning iin lag. Så iir emellertid 
follet redan nu. Det synes inte vara niidviindigt all l{na detta komma till 
uttryck i grundlagstextcn. I övrigt stiimmer det nu föreslagna forsta stycket 
överens med de två fOrsta styckena i lagr~1dsutreclningens förslag. 

En av de uppr~iknade typerna a\· lagar iir lag som ang;°1r hcgriinsning av 
någon av de grundliiggande fri- och riittighetcrna. Uttrycket syftar pt1 alla de i 
2 kap., även 17-19 ~~.reglerade fri- och riittigheterna och tar allts[i sikte inte 
enhart på de fri- och r:ittigheter som giiller "gentemot det allmiinna". 

:\tskilliga författningar tillhiir mer Lin en av de uppriil\nade typerna. De 
lagar som begr~insar n[1gon av fri- och riittit!heterna faller till största delen 
under 8 l\ap. J ~.som handlar om "betungande" offentligriittsliga föreskrif
ter. Övriga riittighetshcgriinsande lagar torde falla under 8 kap. 2 ~- som 
huvudsakligen handlar om civilr~ittslig lag: hiir syftas pil de lagar som anges i 2 
kap. 17-19 ~~-Under 8 kap. 2 ~ faller ocksä lagen om svenskt meclhorgar
skap. 

Di.'t det talas om lag som "angar" begriinsning av nf1gon av fri- och 
riittigheterna, syftas inte enhart p{1 lag som innebiir en förut icke i'öreliggande 
begr~insning utan iiven sådana som avskaffar en begriinsning eller som kan 
siigas vara i detta hiinseendc neutrab. Hiin idlag hiinvisas till vad som 
anförde~ i motiven till 2 kap. 12 ~ regeringsformen, diir samma uttryck 
förekommer. 

Även lag som avses i 11 kap. regeringsformen hör till de lagar som bör 
granskas av lagrådet. om riksdagen finner lagen V<1ra viktig för enskilda eller 
från allm~in synpunkt. Av de i l 1 kap. avsedda lagarna kan åtskilliga ha stor 
principiell betydelse för s\Ora grupper av .::nskilLla. Så ~ir fallet med de lagar 
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som anknyter till kapitlets bestämmelser om domstolar i I. 3 och 4 ~~ samt 
med lag om överlämnande av myndighetsutövning till enskilt organ (6 ~ 

tredje stycke!) och lag angående resningsinstitutet ( 11 ~ ). Stor betydelse for 
offentliga tjänstemän och indirekt for den statliga verksamheten kan de lagar 
ha som åsyftas i 5 *första stycket p. I och 10 *·De övriga typer av lagar som iir 
niimnda i 11 kap. torde merendels ha mindre betydelse från de här aktuella 
synpunkterna och torde ofta kunna lämnas utanfOr lagrådets granskning. 
Vad som åsyftas är lag enligt vilken statlig förvaltningsmyndighet under
ordnas riksdagen och inte regeringen (6 *),lag som innehåller krav på svenskt 
medborgarskap för statlig eller kommunal tjänst (9 *tredje stycket) och lag 
med begränsning av regeringens dispensbefogenhet (12 *>· 

Den undantagsregel som syftar på "frågans beskaffenhet" - lagr<'1dets 
yttrande behöver inte inhämtas, om riksdagen finner att dess hörande skulle 
sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet - får sin innehörd bestiimd 
främst genom regeln i det följande stycket om inriktningen av lagrådets 
granskning. 

Innebörden av den andra undantagsregcln - att lagrådets yttrande inte 
behöver inhiimtas. om riksdagen finner att dess hörande skulle fördröja 
Iagstiftningsfrågans behandling så, att avsevärt men skulle uppkomma -
kommer i viss mån att variera med omständigheterna. Ar lagrådets 
arbetsprogram ansträngt, kan det bli nödviindigt att fördenskull avstå från 
remiss dit. Det kan dock stundom vara möjligt för en lagrådsavdelning att 
avbryta ett mera omfattande granskningsarbete och låta ett mindre men 
brådskande lagförslag fä företräde. I andra fall kan det finnas en möjlighet att 
inrätta en lagrådsavdelning för granskning av ett visst förslag eller en samling 
av förslag, om det eljest skulle vara svårt att bereda plats på programmet. 
Givetvis kan det också finnas förslag som är så brådskande att yttrande av 
lagrådet inte kan avvaktas ens om plats på programmet bereds omedel
bart. 

Angående innebörden av skyldigheten att motivera uraktlåtenhet att 
sända lagförslag till lagrådet för granskning hänvisas till vad som har sagts i 
den allmänna motiveringen (6.8.3). 

Rättighetsskyddsutredningen vill hänvisa till den allmänna motiveringen 
(6.8.2) även i fråga om innebörden av bestämmelsen i tredje stycket om 
inriktningen av lagrådets granskning. 

Vissa frågor med anknytning till paragrafens fjärde stycke, enligt vilket 
närmare bestämmelser om lagrådets sammansättning och tjänstgöring 
meddelas i lag, har behandlats i den allmänna motiveringen (6.8.4). Till andra 
frågor återkommer utredningen i specialmotiveringen till lagen om lagrå
det. 

JO kap. 5 .~ 

Som rättighetsskyddsutredningen har anfört i sin allmänna motivering (7.2.2) 
skall möjlighet till beslutande folkomröstning föreligga inte bara i fråga om 
stiftande av grundlag utan även i fråga om beslut som till följd av s(irskilda 
regler i regeringsformen fattas i grundlagsform. Till sådana beslut hör 
besluten med stöd av första eller andra stycket i I 0 kap. 5 ~om överlåtelse av 
offentligrättslig befogenhet till icke svenskt organ. På grund av det anförda 
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biir dL'Ssa styckens lydelse justeras. 
Enligt 2 ~andra stycket i samma kapitel föruts:itts grundlagsl'orm även fi.ir 

godUnnanck av konvention som Sverige inte kan biträda utan grundlags
iindring. ;\ven i t:tt sådant fall kan folkomröstning begäras. Detta följer utan 
siirskild :indring av bestämmelsens formulering, enligt vilken i det hiir 
a\sedda fallet den för grundslags~indring föreskrivna ordningen skall iakt
tagas vid godkiinnandet. 

I I ka11. 14 ,1 

1 denna best:immelse regleras lagprövningsrätten. Såsom framgått av den 
allmiinna motiveringen (kapitel 5l avses stadgandet enbart kodifiera gällande 
1-utt. 

13kap. 711 

Denna paragraf iir ny. Den utsiigcr att det siirskilda lagstiftningsförforandet 
för riittighetsbegriinsande lag inte iir tilliimpligt, niir riket är i krig eller i 
nmeclelbar krigsfara. Bestämmelsen har kommenterats i den allmänna 
motiveringen. Paragrafens tillkomst föranleder att nuvarande 7-11 ~~ i 13 
kap. blir 8-12 ~~-

Ö1·e1gå11gsbcstämmelscr 

.:\ndringarna i regeringsformen bör liimpligen triida i kraft vid årsskiftet 
närmast efter det att riksdagen slutligt har antagit dem. Enligt utredningens 
direktiv bör det första riksdagsbcslutet om ett förstärkt riittighetsskydd i 
regeringsformen kunna fattas före 1979 års val. Det slutliga beslutet kan fattas 
tidigast på hösten 1979, efter det allmänna valet i september. Sker detta skulle 
de nya best~immelserna alltså enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 
1980. 

Utredningens förslag till först~irkt rättighetsskydd i regeringsformen 
innebär väsentligen att nya procedurregler införs för regeringens och 
riksdagens handlande. Lagrådets yttrande bör inhiimt<L'>, förslag till grund
lags~indring skall Higgas fram viss tid före nästa val, lörslag till rättighetsbe
griinsande lag skall under vissa forutsiittningar vila i tolv månader etc. Att 
dessa procedurregler inte har iakttagits vid tillkomsten av nuvarande 
föreskrifter på fri- och riittighetsområdet medför sjiilvfallet inte att dessa blir 
ogiltiga, då de här föreslagna forfarandereglerna träder i kraft. Någon 
uttrycklig bestämmelse hiirom behövs inte. 

Det föreslagna förbudet mot retroaktiva skatter och avgifter (2 kap. 10 ~ 
andra stycket) bör inriktas på föreskrifter, som beslutas efter det att 
~indringarna i regeringsformen har triitt i kraft. En motsatt ordning, dvs. alt 
retroaktiv tilliimpning av existerande lagstiftning på skatte- och avgiftsom
råclet förbjuds i och med att ändringarna i regeringsformen har trätt i kraft, 
skulle uppenbarligen kunna leda till otillfrcdsstiillande resultat. Som p. 2 i 
övergångsbestämmelserna har diirför förts in den regeln att iildre föreskrift 
om skatt eller avgift skall tillämpas utan hinder ;•v 2 k: 111 · ,1dra 
st ~"Cket. 
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9.2 Riksdagsordningen 

1 kap. 4 ·'' 

Som har niimnts i specialmotiveringen till 8 kap. IS~ n.:geringsformen 
förutsiitter de föreslagna reglerna ett visst tidsmellanrum mellan det första 
beslutet i ett grundlagsiirende och riksmötets avslutande. Detta innebiir att 
riksdagen vid sin arbetsplanering bctriiffande sådana iiremlen får se till att 
beslut fattas i tillriickligt god tid före den tidpunkt f(ir riksmötets avslutande 
som följer av reglerna i förevarande paragrafs forsla stycke. Det kan 
emellertid inte helt uteslutas att ett beslut i en grundlagsfräga nägon gång 
måste fa11as så sent under ett riksmöte all det uppkommer viss konllikt 
mellan dessa regler och vad som förutsiitts i 8 kap. IS~ regeringsformen. Av 
denna anledning föreslås att f!irevaram.lc paragraf kompletteras med en 
bestiimmelse som innebiir all ett riksmöte, utan hinder av reglerna i första 
styckets tre första meningar, skall pågå till dess ett föreliggande iirende om 
beslutande folkomröstning har avgjorts. 

Tilläggshestiimmelse 2. 7.1 

Bestämmelsen upptar regler om innehället i föredragningslistan f<.ir kammar
sammantriide. Det bör föreskrivas att yrkande om folkomröstning i grund
lagsfråga bör uppföras på listan före alla andra iirenden. 

Tilläggsbestiimmelse 1. 7.3 

I bestiimmel:;;en införes en erinran om föreskriften i tilHiggsbestiimmelsen 
5.1.3, enligt vilken yrkande att lagförslag skall vila enligt 2 kap. 12 ~ tredje 
stycket regeringsformen om möjligt skall upptagas pä kammarens fiiredrag
ningslista. 

1 kap. 9 ·'' 
Genom föreskriften i andra stycket klargöres att det inte blir en uppgift för 
talmannen att vid utformningen av bcslutsproposition ta stiillning till 
huruvida ett lagförslag angår begriinsning av någon av de fri- och riittigheter 
som avses i 2 kap. 12 ~första stycket regeringsformen: frågan hiirom prövas 
för riksdagens vidkommande av konstitutionsutskottet enligt tredje stycket i 
niimnda parngraf. 

3 kap. 16 ·'' 

Konstitutionsutskottets beslut om undantag från den i 8 kap. 15 ~ regerings
formen föreskrivna tidsfristen för väckande av grundlagsiindringsförslag 
skall bringas till allmiin kiinnedom, llimpligen genom en anmiilan till 
kammaren. En föreskrift hiirom bör införas som ett andra stycke i föreva
rande paragraf. 
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3 kap. 17 ,1 
De iindringar som fi.ireslås i denna paragraf samt i 5 kap. 2 ~ 01:h 8 ~ andra 

stycket innebiir att iirende om folkomröstning i grundlagsfråga skall 
behandlas pä samma siitt i riksdagen som iirende om misstroendeförklaring. 

Den fi.ireslag.na b<:stiimmelsen i 5 kap. 8 ~ andra styd;et inneb;ir bl. a. all 

omröstningen skall giilla endast sj;ilva yrkandet, inte den eventuella moti

veringen. 

3kap. /91' 

Förslag som vilar enligt 2 kap. 12 ~ tredje sty1:ket n.:geringsformen skall 

beredas i utskott två gänger. Det beredande utskottet skall avge betiinkande 

inte bar<t före utan lKkså efter uppskovet !se hiirom 4 kap. 8 ~st. 4). Givetvis 

skall fiirslagsstiillaren kunna äterkalla sitt forslag iiven under viloperioden. 

Uter mönster <lV vad som g:iller i normalfollen bör denna möjlighet upphöra i 

och med att det beredande utskottet avger sitt andra betiinkande. 

Det dsentliga syftet med uppskovsinstitutet iir att riksdagen skall ff1 
möjlighet att tillgodogöra sig synpunkter od1 erf'arenheter som kommer fram 

under viloperioden. Förslaget iir under denna period anhiingigt hos det 

beredande utskottet ltilliiggsbestiimmclse 5.3.1 ). Det ankommer på detta 

utskott att samla nytillkommet material i iirendet och att redovisa detta för 
kammaren. Enligt vad som foresl[ts i denna paragrafskall detta giiras i ett nytt 

betiinkande. Tanken iir att utskottet hiir tKkså skall ta stiillning till senare 

viick\a förslag som ligger inom samma iirendes ram. 

4 kap. JO 1' 
I paragrafen behandl<L~ nu skyldighet for statliga myndigheter att pä utskotts 
beg;iran liimna upplysningar och avgiva yttranden samt utskottsminoritets 
möjlighet att tvinga fram sådana upplysningar eller yttranden mot majorite

tens önskan. Som ett tredje stycke infores regeln om skyldig.het för 

konstitutionsutskottet att till lagrådet remittera lagförslag som enligt yrkande 
skall vila enligt 2 kap. 12 ~ tredje stycket regeringsformen. Skyldigheten :ir 
inte ovillkorlig. Utskottet kan avge fiirklaring att lagförslaget ang[tr riittig
hetsbegriinsning utan remiss till lagrådet. Diiremot tar utskottet inte avge 

förklaring av motsatt innebörd utan att lag.rådet har yttrat sig i frågan. 

Givetvis behövs ingen s~irskild remiss lill lagrådet. om detta har yttrat sig i 

saken redan tidigare, t. ex. i samband med granskning av förslaget efter 

remiss av regeringen. 

5 kap. I 1' och tillä!!J!,sbestämme/se 5./.3 

I paragrafen föreskrivs nu att utskottsbet~inkande före ;irendcts avgörande 

som regel skall bordliiggas vid två sammantriiden med kammaren: riksdagen 

kan p{1 utskottets förslag bes I u ta att iirendet skall avgöras efter endast en 
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bonJliiggning. Enligt ett nu foreslagct andra sty1:ke rtir yrkande enligt 2 kap. 
12 ~ tredje stycket regeringsformen att iirende skall vila framstiillas niir 
utskottets betiinkande över förslaget har anmälts i kammaren. Någon siirskild 
sista tidpunkt för st1dant yrkande föreskrivs inte. Hiirvidlag giiller dL'n 
allmiinna prin1:ip som indirekt kommer till uttryck i 5 kap. 3 och 4 ~~ 
riksdagsurdningen. niimligen att yrkande kan framstiillas iinda till dess att 
kammaren p[1 talmannens förslag finner överliiggningen avslutad. Emellertid 
skall yrkandet enligt den fiireslagna tilliiggsbestiimmelsen 5.1.J om miijligt 
upptagas pa kammarens föredragningslista. Yrkandet bör diirför helst 
framstiillas senast vid andra bordliiggningen eller, om iirendet skall avgöm~ 
efter endast en bordliiggning, vid första bordliiggningen eller i varje fall så lång 
tid fi.ire det l\ammarsammantriide då iirendet fi:irst kan avgöras att talmannen 
hinner IOra upp yrkandet p{1 listan (se 2 kap. 7 ~ riksdagsordningenl. 

Yrkande att Jagforslag skall vila enligt den niimnda bestiimmclsen i 
regeringsformen skall framstiillas skriftligen. Yrkandet i skriftlig avfallning 
kan inliimnas vid kammarsammantriide. Det kan också liimri<L~ in till 
kamma rka nsl iet. 

5 /\a11. ] -~ 

1 fr~1g<1 om iindringcn i denna paragraf hiinvisas till vad som har sagts under 3 
kap. 17~. 

5 /\ap. 3 ,, och rilläggsbestämme!se 5.3. / 

Bestiimmclsen i andra meningen av andra sty1:ket om att iirende skall avgöras 
genom omröstning och inte med acklamation, om det för beslut fordras 
anslutning från siirskilt nertal, hlir tilliimplig vid prövning av fråga 0111 

omedelbart antagande av förslag som har blivit förem{1l för uppskovsyrkande 
enligt 2 kap. 12 ~tredje stycket regeringsformen.Yrkas dessutom att förslaget 
skall förkastas, skall frågan diirom, såsom niirmare har utvecklats i den 
allmiinna motiveringen !4.12), avgöras först. Beslutar riksdagen tfarvid enligt 
alJm;inna regler om enkel majoritet att förkasta förslaget, fordras ingen 
ytterligare ätgiird. I motsatt fall skall undersökas, om fem sjiittedelar av de 
röstande vill bifalla forslaget. Visar sig detta vara fallet, iir förslaget antaget. 
Samlar förslaget inte så stor majoritet, skall förslaget hiinvisas till konstitu
tionsutskottet för dess prövning enligt 2 kap. 12 ~ tredje stycket regerings
formen, såvithi inte utskottet redan har gjort sådan prövning. - Resulterar 
konstitutionsutskottets prövning i att förslaget inte angår riittighetsbegr;ins
ning. luretages iirendt:t till avgörande enligt allmiinna regler. I motsatt fall 
upprepas proceduren med omröstning enligt 5/6-regeln. Har någon yrkat att 
förslaget skall fi.irk<L~tas, skall iiven i denna omgång frågan hiirom pröv;L~ 

först. Blir iirendet inte heller nu avgjort, skall förslaget återförvisas till det 
beredande utskottet för att vila diir. 

5 /\ap. 8 { 

Som en tredje mening i första stycket införes en hestiimrnelsc om det i den 
allm;inna motiveringen (4.12) diskuterade fallet att det föreligger nern 
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inhördt.:s oförenliga yrkanden om utformningen av en viss l'ört.:skril't, och 
uppskovsvrkande enligt 2 kap. 12 ~tredje stycket regeringsformen har v;iL·k ts 
i fr[1ga om ett eller flera av yrkandt.:na. lkstiimmclsen innehiir all riksdagen 
först 1111.:d tilliimpning av allmiinna regler skall utviilja ett av förslagen, dvs. 
eventuellt med climinationsmctoden. D;ircfter skall det s1.:gramlc flirslaget 
stiillas under omröstning enligt 5/6-regeln (5 kap. 3 ~andra stycket: säledes 
inte med acklamation). 

[ktriiffonde iindringen i andra stycket hiinvisas till vad som har sagts under 
3 kap. 17 ~-

I tredje stycket finns nu en principiellt betydelsefull tlireskrift. som fastslår 
riksdagens behandlingsplikt <prop. 1973:90 s. 563). Ärende skall som regel 
avgöras senast under [iret efter det d{1 det viicktes. Denna regel blir inte få 
tilHimpning på förslag som vilar enligt tolvm{madsregeln. lliir hör i stiillet 
giilla att iirendet i regel skall avgöm~ före utgången av kalenderåret niirmast 
efter det att tolvmånadsfristen har gått ut. Den undantagsregel för foll av 
extra val som giiller nu bör få tilliimpning iiven på de nu ifrågavarande 
riittighetsbegriinsande förslagen. 

I den allmiinna motiveringen har niimnts att bestiimmelsen i 8 kap. 15 ~ 
regeringsformen om tidsfrist för väckande av grundlagsiindringsförslag inte 
hindrar att ett sådant förslag liiggs !'ram senare och läggs till grund fi.ir vilande 
beslut. Vidare har sagts att det andra och avgörande beslutet i ett sådant fall 
inte kan fattas redan efter det niirmaste valet. såvida inte konstitutionsut
skottet medger undantag från tidsfristen. Frågan får således vila över iinnu ett 
val. 

Enligt giillande lydelse av 5 kap. 12 ~ riksdagsordningen kan ell förslag till 
grundlagsiindring inte vila iiver mer iin ett ordinarie val; hiir siigs niimligen att 
grundlagsiirende som har vilat över ett val skall avgöras slutligt före niista 
ordinarie val till riksdagen. Enklast kan bestämmelsen ändras så att som 
huvudregel siigs att iirendet skall avgöras vid första riksmötet i den valperiod 
då slutligt beslut i ärendet enligt den grundliiggamle bcst~immelscn i 
regeringsformen först får fattas. 

Best~immelsen bör vidare förses med förbehåll för det fall att grundlags
~indringsförslaget dessförinnan förkastas. Härmed syftas fr~imst på fall då 
förslag till grundlagsiindring förkast<L~ vid folkomröstning. 

Genom ett nytt andra stycke bör det ål~iggas konstitutionsutskottet att göra 
anmiilan till k<tmmaren om vilande grundlagsiindringsförslag som har blivit 
förkastat vid folkomröstning. Ett sädant förslag iir slutgiltigt prövat genom 
folkomröstningen. Kammaren skall inte vidtaga annan åtgiird iin att lägga 
ann1iilan till handlingarna. Något förbud för ledamöter eller statsråd att yttra 
sig med anledning av anmiilan (jfr 2 kap. 10 ~ riksdagsordningen) bör icke 
föreskrivas. - Uppgiften att göra anmiilan till kammaren ankommer i fråga 
om iirende, som inte rör grundlagsiindring men handliigges i samma ordning 
som grundlagsiindring, givetvis på det beredande utskottet; detta kan tiinkas 
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vara ett annat utskoll iin konstitutionsutskollet. Avfattningen hcaktar iiven 
detta fall. 

lkrq/iträdandcbestämmelse 

Ändringarna i riksdagsordningcn har samband med de iimlringar i regerings

formen snm avser del siirskilda förfarande\ vid riitlighdshegriinsande 
lagstiftning rn:h förfarandet vid grundlagsstiftning. Ändringarna i riksdags

ordningen hör naturligtvis lriida i krati samtidigt med iindringarna i 
regeringsformen. 

Enligt 8 kap. 16 ~ regeringsforrnen kan riksdagsordningens huvudhestiim

melser beslutas pä ettdera av två siitt: antingen på samma siill som grundlag 

eller genom endast ett bes I ut, om minst tre (jiin..lcdelar av de röstande rn:h mer 

iin hiilften av riksdagens ledamiiter förenar sig om beslutet. Tilliiggsbestiim

melse i riksdagsordningen heslut<L~ dock i samma ordning som lag i 

allmiinhet. D1~t far ankomma på riksdagen all ta stiillning till hur de nu 

föreslagna iindringarna i riksdagsordningen bör beslutas. I detta samman

hang för ikrafttriidandebestiimmelsens exak\a lydelse utformas. 

9.3 Förslaget till lag om lagrådet 

Riillighetsskyddsutredningen ansluter sig i allt viisentligt till lagriidsutred

ningcns förslag till lag om lagrädet (se bilaga I). Endast pä en punkt avviker 

riittighetssky..:Jsutredningens förslag från detta. Såsom har anförts redan i 

den allmiinna motiveringen 16.8.4) föreslår rällighetsskyddsutredningen att 
möjligheten all såsom sakkunnig anlita person med särskilda fackkunskaper 

inte skall anges uttryckligen i lagen. Detta får till föl.id all lO ~utgår, all 11 ~ 

omformuleras och får beteckningen 10 ~ samt att 12-18 ~~ fär iimlrad 
numrering. Vidare lliresläs vissa smiirre justeringar av övcrgängsbestiimmel

serna. 
I övrigt har dttighetsskyddsutredningen funnit anledning end~L~t till vissa 

strödda anmiirkningar. 

1. 6 och 16 1'} 

Enligt I ~ andra stycke\ i lagrfalsutredningcns forslag till lag om h1gr~1dc1 

bestiimmcr regeringen med hiinsyn til I arbetshördan i lagrådet, om detta skall 

bestå av mer iin en avdelning. Enligt motiven (under I ~) ger denna 

bestämmelse befogenhet åt regeringen inte bara att besluta om inr~ittande av 

avdelning utan iiven att vid behov dra in avdelning. I ett senare sammanhang 

lunder 6 ~)yttrar utredningen att, om en avdelning inriittas under pågäende 

lag.rådsperiod om två är, ledamöterna bör utses endast för tiden till periodens 

utgång. Hiirtill vill riittighetsskyddsutredningen foga att I och 6 ~~ i förening 

givetvis gör det möjligt för regeringen att bestämma tjiinstgöringstiden för 

avdelning av lagrådet till en viss begriinsad llcl av en lagrådsperiod. 

Riittighctsskyddsutredningen vill vidare erinra om 17 ~ i lagrådsutrcd

ningens förslag ( 16 ~ i det nu framlagda förslaget), enligt vilken. om 

regeringen har meddelat lagrådet att detta ej har att viinta något iirende under 
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viss tid.justitiert1d och regeringsråd. som iir i tjiinst i lagddeL under niimnda 

tid skall tjiinstgöra i den domstol som de tillhör, såvida ej annat föranledes av 

br~1dskande iircnden. 

Betriiffamk justeringen av en hiinvisning i 6 ~- se vad som siigs under 

11-17 ~~-

I o -~-
I den allmiinna motiveringen (6.8.4) har riittighctsskyddsutrcdningen yttrat 

att lagrådets befogenhet att såsom sakkunnig anlita person med siirskilda 

fackkunskaper inte behöver ha uttryckligt stöd i lagrådslagen. Vad som 
behiivcr siigas diir iir, enligt vad utredningen vidare anförde, endast att 

lagrädet iiger pil allmiin bekostnad anlita de sakkunniga och bitriiden i övrigt 

som lagr[1det anser sig behöva. En bestiimmclse hiirom bör inforas i slutet av 

11 ~ ((0 ~enligt det nu framlagda förslaget). 

De förevarande bestiimmelserna motsvarar 12-18 ~~ i lagrådsut redningens 

förslag och har inte iindrats på annat siitt iin att numreringen iir fiirskjuten . 

.Ä.ven ordningsföljden iir oföriindrad. 

Ö1·e1gå11gslwstiimmelser 

Den nya lagen om lagrådet bör triida i kraft samtidigt med den nya lydelsen av 

8 kap. 18 ~ regeringsformen. Detta föranleder vissa jiimkningar av de av 

lagrådsutredningen föreslagna övergångsbestiimmclserna. Den slutliga 

avfattningen får bcstiimmas under riksdagsbehandlingcn. Uiimför i dessa 

hiinseendcn vad som siigs i motiven till ikrafttriidandebestiimmelsen till 
iindringarna av riksdagsordningen.) 

Specia/111otil'cri11g 221 
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Reservation 

Av K('nneth Kris/ (vpk) 

Föreliggande utredning iir en kompromiss mellan fyra partier. Detta har satt 
sin pr~igel pt1 en stor <kl av utredningens arhete. Dess diskussioner 
utvecklades efterhand alltmer till öppen köpslagan med ståndpunkter mellan 
de kompromissande partierna. Oe har handlat eller maximen att dterstriiva 
stiirsta möjliga enighet i grundlagsfrågor. 

På ett allmiint plan linns enighet mellan samtliga i utredningen represen
terade partier i några av de grundliiggande frt1gor som har med demokratin all 
giira och som speglas i grundlagen. Alla partier lliretriider programmatiskt 
yttrande-, organisations-, demonstrations- och andra opinionsfriheter. 

Men enigheten ligger på ett allmiint plan. De t.lemokratiska fri- och 
riittigheterna iir inte abstrnkta utan utövas i ell konkret socialt sammanhang. 
Olika samhiillsklasser har olika möjligheter att i praktiken få nytta av formellt 
lika riittigheter. Olika samhiillsklasser har diirför olika intressen av riittighe
ternas utformning och inriktning. Oe politiska partierna existerar inte utan for 
klassamhiillets sociala realiteter och klassmotsiittningar. Tviirtom represen
terar de olika klasser och sociala skikt. 

Detta priiglar också ueras instiillning i grundlagsl"rägor. De borgerliga har 
t. ex. liinge drivit tesen att procedurregler med minoritetsspiirrar kan utgöra 
ett skydd för fri- och riittigheter. Arbetarrörelsens partier var - åtminstone 
fore detta betiin!.;ande - eniga om att det var betlinkligt ur folksuveriinitetens 
och parlamentarismens synvinkel. t.lå det skulle liigga alltmr stor makt i 
hiindcrna på en parlamentarisk minoritet. De borgerliga har stridit l'i.ir 
domstolarnas lagprövningsr~itt och obligatorisk lagrådsgranskning medan 
arbetarrörelsen bekiimpat att domstolar får politisk makt. De borgerliga -
friimst moderaterna - har drivit tesen att iiganderiitten iir en grundl~iggamle 
fri- och riittighet och har forsökt ge den ett s[1 starkt grundlagsskydd som 
möjligt. Det har varit ett moderat krav att rn forbud mot retroaktiv skattelag
stiftning. 

De borgerliga har i denna utredning i allt viisentligt ffttt med sig 
socialdemokraternas representanter pä sina huvudkrav, inklusive mrstiirkt 
skydd av den kapitalistiska iiganderiitten. D;iremot har utredningens majo
ritet inte velat grundlagsfästa demokratiska fri- och riittigheter för de 
arbetande på arbetsplatserna. 

Grundlagsfrågornas klasskaraktiir kan inte kompromissas bort. Inte heller 
kan deras påstådda svårtillgänglighet och brist på "bredd" bli ett argument för 
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ett acceplerande ;1v hnrgerliga sliindpunkter for all tlelxlltcn i grundlagsfri1gnr 

skall tyslna. Del handlar om ting som i princip och praktik iir alltl<">r 

viisentliga. 

Jag har inte kunnat ena mig med utredningens majoritel av bl. a. friljande 

tio sk:il: 

A. lJtreJnin:?sfiirslaget utgär frän Jen oriktiga prin1.:ipen att riittigheterna 

hara iir ett 11.irhållande mellan enskilda <Kh stat. Denna princip innebiir en 

bcgriinsning av områJet for fri- och rfötigheterna friimst genom att: 

H. Je arbetande inte får nägra grunJlagsskyddade fri- och riittigheter på sina 

arbetsplatser. 

C. Förslaget - liksom giillande grundlag - jiimstiiller formellt faktiskt 

olikstiillda - lydligast uttryckt i jiimstiillande av strejk och lockout. 

D. Utredningen har i huvudsak handlat efter regeln att grundlagen i1.:ke hiir 

föranleda iindringar i existerande lagstiftning. 

E. Utredningen föreslår ett kvalificerat forfarande vid viss lagstiftning som 

strider mot parlamentarismens principer m:h inte ger riittigheterna nägot 

egentligt skydd. Riittigheter skall skyddas innehällsligt "materiellt" och inte 

genom procedurregler vars skyddscffckt kan ifrågasiittas. 

F. Det nya grundlagsstiftningsförfarandet har mera negativa effekter iin dess 

ptLstådda vinster och det förb;iums inte av demagogi om folkomröstning. 

G. Den lagprövning som nu skrivs in ger domstol1:1rna ett otillbörligt politiskt 

instrument o•:h utgör ett dåligt grundlagsskydd. 

H. Kompromissen innebär en stUrkt ställning får l1:1grådet - vilket ger 

domarna i de högsta instanserna ökad makt. 

I. rörslaget innehiir förstärkt skydd för kapitalistisk egendomsrlitt - kapita

listisk egend(lm hör ej ha grundlagsskydd. 

J. Grundlagsskyddet mot retroaktiv beskattning iir friimst ell skydd för 

spekulation. 

Jag motiverar dessa punkter enligt följande: 

A. Utredningens förslag innehiirett fortsall stöd för principen att grundlagen 

endast skall definiera riittigheter gentemot statsmakten. gentemot "det 

allmiinna". Detta gör riittigheterna ofullstiindiga. Inte minst giiller detta i ett 

samhiille som baseras på privat ägande till produktionsmedlen och som 

innefattar privat iigande till offentliga platser. 

Många privata köpcentra och liknande iir ju till sin karaktir allmiinna 

platser men likviil finns många fall som visar att opinionsfriheterna tHir 

hegriinsas meJ hiinvisning till att det iir ··privat" område. E1t grundlagsskydd 

som hara riktar sig mot den s. k. offentliga makten visar sig hiir ofullstiindigt. 

Många privatiigda allmänna samlingsplatser hamnar utanför rlittighctsskyd

det. 

H. rrämst gliller denna insniivning av rättigheternas giltighet arbetsplat

serna. 
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Ett övcrviigandc llertal av medborgarna tillbringar en mycket stor del av 
sitt vakna liv som anst~illda på olika arbetsplatser. Men i egenskap av 
anställda mister de viktig<t demokratiska rättigheter så fort de kommer in på 
sin arbetsplats. Politiska fri- och rättigheter som yttrande-, informations- och 
mötesfrihet giiller inte på arbetsplatserna. Företagsledningarna har där 
makten att förhindra de anstiillda att ordna politiska möten på arbetsplatserna 
- även om det skulle ske under arbetspauser eller efter arbetsdagens slut. 

Företagsledningar kan förhindra spridande av politiskt informations- eller 
agitationsmaterial. De kan ta sig rätten till åsiktsregistrering av anställda. De 
använder svartlistning som en metod att bekämpa anställda som genom 

politisk eller facklig aktivitet vill verka för sina arbetskamraters intressen. 
Nu kan man inviinda att riksdagen i samband med antagandet av MBL 

uttalade att avtal kan slutas om att politisk verksamhet kan tillåtas på 

arbetsplatserna. Men varför skall de politiska riittighcterna vara en förhand
lingsfråga för de anstmlda på arbetsplatserna niir de inte är det i andra 
sammanhang? De politiska rättigheterna är inget rörhandlingsobjekt. De 
arbetande skall inte ha färre rättigheter diirfor att de befinner sig på en 

arbetsplats. 
Detta visar hur principen att rikta grundlagsskyddet enbart mot "det 

allmiinna"' blir en klassprincip. Den medför att vissa genom sitt ägande får 
makt över andras möjligheter att informera och informeras, påverka och 

påverka~. 

Regeringsformen borde därför ge skydd för yttrande-, informations- och 
mötesfrihet, facklig och politisk organisationsrätt på arbetsplatserna samt 
skydd mot åsiktsregistrering och svartlistning. 

C. En annan princip som ligger i den borgerliga rättighetssynen är att 
samhällets olika klasser behandlas som om de vore jämbördiga och likställda. 
Huvudmetoden att uttrycka detta är att inte uttrycka det alls, dvs. 
överhuvudtaget inte låtsas om att det finns olika klasser med olika ställning i 
samhället. Då blir likheten infor lagen en oantastlig princip. Men när de 
priviligierade har samma rätt som de svaga finns orättvisorna kvar. I 
klassamhällets verklighet existerar diirtill inte ens den principiella likheten 
inför lagen. Domar och straffsatser slår hårdare mot de socialt svaga. 

Regeringsformen blundar för denna realitet. "Varje medborgare" skall 
tillförsiikras ersiittning vid expropriering heter det i 2 kap. 18 ~ regeringsfor
men. Härigenom döljs att denna paragraf främst är el\ skydd för egendomar 
som har samhällelig betydelse, dvs. kapitalistisk egendom i företag, fastig
heter och mark. 

Regeringsformen likställer i enlighet med denna princip strejk och lockout. 
I 2 kap. 17 ~heter det att "Förening av arbetstagare samt arbetsgivare och 
förening av arbetsgivare äger rätt att vidtaga fackliga stridsåtgärder, om ej 
annat följer av lag eller avtal". 

Lockouten har i denna paragraf snarast en starkare ställning än strejken 

eniir rätt till stridsåtgärd tillkommer enskild arbetsgivare men tillkommer 
··arbetstagarna" endast "i förening". 

Stadgandet vilar på föreställningen att det skulle finnas jämställda parter 

"arbetsgivare och arbetstagare" på arbetsmarknaden. Denna föreställning är 
felaktig. Parternas ställning och situation är i grunden olika. "Arbetsgivarna" 

21 Rik.1daRen 1978179. l sam/. Nr 195 
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förfogar över hetydligt llcr maktmedel iin de anstiillda. Om '"arbetsgivare"' 
anser att hans vinst av de anstiilldas arhetc inte hlir tillriicklig kan han 
permittera och sl[1 igen och stiilla de anstiillda utan arhcte. De anstiillda har 
inte samma möjlighet gentemot arbetsgivaren om de tycker han hctalar dem 
for lite. 

Såviil strejk som lockout iir förfogande över arbetskraft. "'Arhetsgivarcn'" 
fiirfogar iiver andras arbetskraft. Lockouten innchiir att han hindrar andra 
från all arbeta. Strejken innebiir ett forfogandc över den egna arbetskraften. 
Den innebiir att den arbetande under vissa villkor inte vill stiilla sin egen 
arbetskraft till "arbetsgivarens"' förfogande. Även de ekonomiska konse
kvenserna av fackliga strids{ngiin..lcr drabbar olika. Oavsett om konniktcn 
bcteckn<t5 som lockout eller strejk drabbar den -så hingc den pågår- hård<L5l 
de anstiillda. En lockout kan i vissa liigen t. o. m. vara lönsam för företagen. 
Inom den s. k. offentliga sektorn iir dessutom "arbetsgivaren" ekonomiskt 
oåtkomlig. 

En internationell jiimförelsc visar att den svenska regeringsformen iir 
extremt lockoutviinlig. I liinder som England och USA har lockouten en med 
strejken ickejiimstiilld stiillning i lagstiftningen. I !tal ien och Frankrike iir den 
som konsekvens av tilliimpningen av den konstitutionellt garanterade 
strejkriitten i många fall förbjuden. 

Lockoutriiltcn bör ej ges grundlagsskydd i den svenska regeringsformen. 
Diircmot bör strcjkriittcn skyddas utan inskriinkning. Strejken är de arbc
tandes enda effektiva stridsmedel. Det giillcr deras riitt att förfoga över sin 
egen arbetskraft. Förhållanden som gällt vid ingången av ett arbetsavtal kan 
foriindras genom arbetsgiv<ircns aktivitet eller genom det kapitalistiska 
samhiillets utveckling. I sådana fall måste arbetare och tjiinstcmiin ha tillgång 
till sitt stridsmedel. strejken, för att försvara sina intressen. 

Utredningen borde med anledning av vad som hiir anförts heslutat att 
föreslä att 2 kap. 17 ~ regeringsformen skall få följande lydelse: 

De arbetande har gentemot privata och offentliga foretag 01:h mym.lighcter l!iljande 
rättigheter: 
riill att organisera sig fackligt och politiskt: 
riitt alt på sina arbetsplatser bedriva agitation. propaganda och mötesverksamhet: 
rätt alt genom sina fackliga org<:nisationcr förhandla i alla frågor rörande arbets- <..ll'h 
anstiillningsvillkor. arbetstid. arbetsledning <X:h arbetsfordelning. lön och liincformcr. 
anstiillning. avskedanden och permitteringar: 
riitt all tillgripa strejk. 
Avtal eller föreskrifter som inskriinker dessa rättigheter forbjuds i lag. 

D. Riittighctsskyddsutrcdningcn har liksom fri- och riittighetsutrcdningcn 
utgåll från principen att grundlagen skall anpassas till den existerande 
lagstiftningen. Utredningen har "'inte sett som sin uppgift" att föreslå n[1gra 
iindringar i vanlig lag. "Vad som kommer ifråga iir grundlagsreglcr som 
tillforsiikrar giillandc riitt på området siirskild stadga och fasthet." 

Denna princip har fått tjiina som motivering i llera sammanhang. Den 
anviindes sorn argument mot grundlagsskydd for fri- och riittighetcr for de 
anstiillda på arbetsplatserna. Den anviindes som argument mot a\\ fiirbiittra 
skyddet for utliinningars riittighcter och bl. a. förbjuda åsiktsregistrering av 
utlänningar. Den har också spelat en roll som argumentation mot ett verkligt 
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grundlagsskydd för demokratiska fri- och rättigheter, den s. k. materiella 
metoden (se kap. 4.3). 

Denna princip iir felaktig. TillvägagångssUttet måste vara det omvända. 
Först bör man bestämma vilka rättigheter som är viktiga att skydda. Skulle 
den existerande lagstiftningen stå i motsällning till en sådan rättighet. måste 
lagen anpassas efter grundlagen. Grundlagar är överordnade författningar. 

E. Utredningen har inte - med något undantag - närmare preciserat de fri
och rättigheter som anges i regeringsformens andra kapitel. Den har istället 
valt att göra så, att lagstiftning som begränsar rättigheterna kan bli mer 
tidskrävande än annan lagstiftning. Om ett rättighetsbegränsande förslag inte 
förkastas får det antas först efter tolv män ader om tio ri ksdagslcda möter begär 
det och om mer än I /6 av de röstande är motståndare till lagen. Om minst 5/6 
av de röstande är för förslaget är det antaget. 

Utredningsmajoriteten föredrog att arbeta fram enighet om detta förslag 
framför att gå in för att få fram ett innehållsligt, '"materiellt'", skydd för 
rättigheterna. Det förelåg dock ett utkast till ett sådant grundlagsskydd i 
egentlig mening. En "materiell'" metod innebär att klart preciserade rättig
heter icke får inskränkas med mindre än att grundlagen ändras, dvs. icke utan 
att folket i val fått säga sin mening. 

I utredningstexten framhålls att utredningen varit enig om att denna metod 
är bäst. Men likväl ansåg utredningsmajoriteten det inte vara möjligt att 
förbättra regeringsformens '"materiella'" skydd. Skälen härtill angavs vara av 
teknisk natur. Det viktigaste argumentet var att det skulle kunna medföra 
stora ändringar i befintlig lagstiftning. Ett annat skäl var utredningens 
tidspress. Jag har icke övertygats av dessa skäl. Frågan om det '"materiella" 
skyddet kunde ha givits samma utrymme som förhandlingarna för att nå 
godtagbara kompromisser i frågor av mindre vikt, bara viljan funnits. 

Det "kvalificerade förfarande" som utredningsmajoriteten stannat för 
innebär inte mycket till skydd för fri- och riittigheterna. Det torde vara av föga 
tröst för den som ser en rättighet försvinna att den inskränkts med 5/6 
majoritet eller att det tagit 12 månader att inskränka den. Den är likväl 
inskränkt. Förslagets matematik är dessutom godtycklig. Varför är det just en 
sjättedel som skall kunna åstadkomma ett uppskov? Man anar här en fixering 
vid rådande parlamentariska styrkeförhållanden. Uppskovet utgör inget 
egentligt skydd för rättigheterna utan innebär att de får inskränka<;, fastän 
långsamt. 

I ett parlamentariskt system väljer folket en folkrepresentation i vilken 
folkviljan kommer till uttryck genom en majoritet. Folket skall ha rätt att 
ställa en vald majoritet i riksdagen till ansvar för dess politik. Majoriteten 
skall inte kunna krypa undan ansvar genom hänvisningar till att en minoritet 
kunnat blockera dess handlingsmöjligheter. Inte heller skall folkviljans 
politik, såsom den återspeglas av den valda majoriteten, förhindras att 
komma till uttryck genom regler som ger en minoritet makt att styra politiska 
beslut. 

Denna åskådning kom klart till uttryck hos fri- och rättighctsutredningen, 
rättighetsskyddsutredningens föregångare. Denna (FRU) slöt att: "en 
ordning med kvalificerad majoritet för fri- och rättighetsinskränkningar står 
(alltså) i dålig överensstämmelse med grundläggande demokratiska princi-
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per". Utredningen ansäg att dessa principiella inviindningar med ··ungcfar 
samma styrka" giillde i fdga om "t. ex. en ordning som innehiir att en 
riksdagsminoritet kan framtvinga hingre uppskov med ett sådant beslut". 

Ocks[1 den dåvarande socialdemokratiska regeringen anslöt sig till utred
ningens uppl:lllning: "Majoritctsprincipcns grundliiggande hetydelse för den 
politiska demokratin har - - - understrukits genom det ril\sproportionclla 
v1!1systcmc1 och avspeglas ocks;l 1xl andra sii!t i den nya fij~fottningcn som 
konsekvent iir byggd p[1 folksuveriinitetens och parlamentarismens princi
per". Det sista iir visserligen nägot mrskönande, men vidare: "En rii11ighets
reglering mäste utformas så att inte politisk makt fors över från riksdagsma
joritctcn till olika riksclagsminoriteter". 

Även om det kvalificerade fl"irfarande som riittighetsskyddsutredningens 
majoritet förordar utgör en modifiering av de ursprungliga propåerna från 
borgerligt håll anser jag att FRU:s och den förra regeringens argument på 
denna punk! fonforandc iir giltiga. 

Ett materiellt skydd, dvs. etL grundlagsfastamlc av fri- och riittighcter. kan 
inte hytas mot en procedurregd, som ger en minoritet möjlighet att 
åstadkomma uppskov. Det materiella skyLILlet och kvalilicerat förfarande 
uttrycker motstridiga principer. Det materiella skyddet innebiir ett grund
lagsskydd. Kvalificerat förfarande innebiir inget egentligt skydd. Det innebiir 
i föreliggande förslag en uppskovsmöjlighet. Grundlagsskydd står i överens
stUmmelse med parlamentarismens principer. Det kvalificerade förfarandet 
innebiir att ett tillfalligt minoritctsvew infOrs. 

Metoderna står på detta siitt för olika principer. Det kval ilicerade li.irfaran
dets procedurregler tjiinar möjligen som en brasklapp for luddigt li.irmulerade 
riittigheter diirför att man inte vill ge sig i kast med att åstadkomma ett 
materiellt skydd. 

F. Utredningsmajoriteten foreslår att grundlagsstiftningsförfarnndet skall 
ändras så att en grundlagsiindring skall anmiilas i riksdagens kammare senast 
tio månader före det val som skall komma emellan de två erforderliga 
riksdagsbesluten. Undantag från denna regel skall do~·k. enligt forslaget, 
konstitutionsutskottet med 5/6 majoritet kunna bevil.ia. Vinsten skall vara 
ökad tid för diskussion av förslaget. 

Denna förmodade vinst kan emellertid lika gärna viindw; till sin motsats så 
att en opinion hinner lugnas eller att förslaget mister sill "aktualitetsviirde" i 
den politiska debatten. Förslaget öppnar för onöLlig formalism, kan innehiira 
att förslag pressas fram utan tillriicklig beredning samt innefattar en ny 
variant av tillfalligt minoritetsveto. Denna gång skall tre av riksdagens 
ledamöter - dvs. ncra iin l /6 av konstitutionsutskottets 15 ledamöter - f{j 

makt att skjuta ett lagförslag p~1 framtiden. I detta fall i tre år eftersom 
grundlagar antas i två beslut med mellanliggande val. Detta ger ett icke 
godtagbart minoritetsinllytantle. 

Utredningsmajoriteten Rircslår vidare införande av beslutande folkom
röstning i grundlagsfrågor. Om minst en tiondel av riksdagens ledamöter 
begiir folkomröstning och en tredjedel av ledamöterna röstar för bifall till 
yrkandet skall folkomröstning anorLlnas samtiLligt med Jet riksdagsval som 
skall komma mellan de två erforderliga grundlagsheslutcn. Folkomröst
ningen skall vara beslutande end<L~I i negativ riktning. 
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Gl!nom dl!tta i"iirslag infors ett dubbelt beslutssystem. En minoritet av 
riksdagen skulle ml!Li fiirslagct fft möjlighet att omintetgöra riksdagens 
bcslutskompctl!ns. Ckksä Lictta strider mot parlamentarismens principer, 
vilket ocksf1 J'ramhölls av knnstitutionsutskoltet så sent som 1975176 Liå 
motioner med yrkanden med i huvudsak samma innch[tll som utreLinings
majoritetens förslag avslogs av riksLiagen. 

Dessutom visar erfarenheterna från kapitalistiska liinder med beslutande 
folkomriistning hur penningstarka grupper genom kontroll över massmedia i 
m[mga foll kan dupera en opinion att hålla fast vid en föruomsfull instiillning. 
Samma möjligheter har överklassen i Sverige. Slutligen bör niimnas att i 
utreLiningens diskussioner har fl>lkomröstningsinstitutet friimst motiverats 
med att det skall utgöra ett mementu - elt varnande pekfinger - för 
politikerna för att de skall efterstriiva enighet i grundlagsfrågor. Den hiir 
gången dock inte 5/6 utan 2/3 enighet. Jag ser ingen anleLining till en sådun 
"komp rom isspress ··. 

Av dessa skiil har jag inte heller i denna del kunnat stiilla mig bakom 
utredningen. 

G. l!tredningsmajoriteten vill i regeringsformen ha infon en Jagprövnings
paragraf av följande lyLielse: 

finner domstol dlcr annat 01Tcn1ligt organ, att en föreskrift står i strid med 
hestiimmelsc i grundlag eller annan överordnad fiirfattning. eller att stadgad ordning i 
n~1got viisi;ntligt hiinsccnde har åsidosatts vid dess tillkomst, får forcskriftcn irkc 
tiJJ;impas. Har riksdagen eller regeringen hcslu1a1 forcskriftcn. skall lilhimpning durk 
underl;ltas endast 0111 felet iir uppcnhart. 

Genom denna paragraf får domstolarna en politisk makt som icke kan 
arcepteras. Domstolarna skall enligt förslaget inte enbart tolka grundlag och 
lagars och förordningars överensstiimmelse med denna. De skall dessutom 
tolka huru villa ett l'cl i en lag eller i dess tillkomst iir uppenbart. rnirigenom 
ger paragral'cn inte ens utifrån en judiciell överprövningsprincip något skydd, 
utan iippnar mr godtycke. Domstolen skall allts[1 kunna siiga till en som 
diimts enligt en felaktig lag: .. Visserligen strider det lagrum enligt vilket ni är 
Llömd mot grundlagen. men felet iir inte uppenbart ... Den rent domstolsmiis
siga (judiciella) lagprövningen för över politisk makt till icke politiska organ. 
Det s. k. uppenharhetsrekvisitct giir saken etter värre. Det inbjuder domsto
larna till opportuna tolkningar. vilket innebiir en uppluckring av grundlags
skyddet. Motstånd mot en judiciell lagprövning har tidigare hysts inom hela 
arbetarrörelsen. Jag finner fortfarande alt ett sådant motstånd är berätti
gat. 

En lagprövningsriitt hör Liock finnas. Var och en skall ha riitt att få prövat 
huruvida den lag som åberopas mot honom/henne iir förenlig med grundlag. 
Men överprövningcn måste ligga hos el\ folk valt politiskt organ. En domstol 
skall vara skyldig att pröva huruvida en lag iir förenlig med grundlag, men 
skulle domstolen finna att så inte är fallet, skall frågan prövas av ett 
parlamentariskt organ - t. ex. riksdagens konstitutionsutskott - som 
antingen medger lagens åsidosiittande eller genom redovisad lagtolkning 
upphiiver motstridigheten. Hiirigenom ligger skyddet for de demokratiska fri
och riittigheterna kvar hos folkviljan. eftersom denna kan påverka riksdagens 

Reservation 229 



230 Reservation sou 1978:34 

sammansättning men inte domstolarnas. Det innebiir vidare att politisk 
ansvarighet kan utkrävas för riiilstillämpningens utveckling. 

H. Utredningsmajoriteten föreslår att lagrådet, dvs. domare ur de högsta 
dömande instanserna, bör yttra sig om lagförslag inom en rad väsentliga 
områden <förslag till Rr 8 kap. 18 ~).Om regeringen skulle lägga fram ett 
förslag inom dessa områden utan att dessförinnan ha hört lagrådet måste den 
redovisa skälen fOr detta. Enligt nuvarande ordning är det frivilligt för 
regeringen att höra lagrådet. Också riksdagen kan begära yttrande från 
lagrådet. 

Lagrådet skall granska huruvida lagförslag står i överensst1immelse med 
grundlagarna och rättsordningen i övrigt. Det skall också verkställa en 
teknisk prövning och belysa problem som kan uppstå vid till1impningen. 

Den tekniska betydelsen av lagrådsgranskning kan ifrågasättas. Regering 
och riksdag har till sitt förfogande juridisk expertis och kan i alla fall anlita 
sådan expertis för lagarstekniska utformning. Här kan ju även det kunnande 
som finns såväl inom högsta domstolen som inom regeringsrätten anlitas. 
Men som fastställd institution utgör lagrådet en maktinstans, som icke är 
folkvald, men som likväl kan påverka lagarnas utformning också i deras 
sakliga innehåll. Såsom statssystemet fungerar kommer lagrådet att vara en 
konservativ kraft. Den historiska erfarenheten bekräftar detta. Lagrådet gick 
emot både 8-timmarsdagen och den första semesterlagen. 

Det måste vara principiellt betänkligt att domarna i de högsta dömande 
instanserna, som i sista hand skall med prejudicerande verkan tillämpa 
lagarna, också är med och skriver dem. Detta ger de högsta domstolarna en 
otillbörlig maktställning i det rättsliga systemet. Jag har därför yrkat på avslag 
på den förstärkning av lagrådets ställning som utredningsförslaget inne
bär. 

I. Utredningsmajoriteten föreslår ett förstärkt egendomsskydd. Detta sker 
genom att ersättningsgrunden vid expropriation kvalificeras i själva lagtex
ten. Enligt förslaget skall den vars egendom exproprieras ersättasförförlusten 

enligt grunder som fastställs i lag. Nu gällande lag har icke denna 
kvalificering, men det heter i motivtexten att ersättningen inte får vara 
"symbolisk". 

Att räkna rätten till privategendom som en grundläggande fri- och rättighet 
ären borgerlig ståndpunkt. Steg för steg har de borgerliga lyckats få in denna i 
regeringsformen. Länge behandlades frågan under kapitel som behandlade 
rättskipning och förvaltning. När paragrafen av fri- och rättighetsutredningen 
placerades bland "fri- och rättigheter som är grundläggande för fri åsiktsbild
ning och för personlig frihet och säkerhet" kunde detta av vpk:s representant 
med rätta betecknas som "en fullständig kapitulation inför konservativt 
borgerlig ideologi på fri- och rättighetsområdet". Men det skulle visa sig att 
denna fullständighet kunde fullkomnas. 

Grundlagsskyddet gäller formellt all egendom. Men det är skillnad på 
egendom och egendom. För de nesta av oss betyder egendomen personliga 
tillhörigheter. Men för ett fåtal är egendomen grundval för makt i samhället, 
makt över andra. För de nesta av oss bygger egendomen på eget arbete. Där 
finns berättigade krav på ersättning vid expropriation. Men för det mäktiga 
fåtalet har egendomen skapats genom att det kunnat tillägna sig frukterna av 
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andras arhete. Den kapitalistiska privategendomen till produktionsmedel och 
naturrikec.Jumar har byggts upp genom cxpropriering av st1v:il andras arhete 
som egendomar utan all de exproprierade har kunnat äbi.:ropa n{1gon riill till 
ersiiLLning. Den privata iiganderiillen till produktionsmedlcn :ir grundvalen 
for samhiillcts uppdelning i klasser. Denna jganderiill bygger på utsugning 
ud1 spekulation. Den medför sociala oriillvisor och iir ell allvarligt hinder för 
en u L vecklad och llirdjupad c.Jemok ral i. Den kapitalist i ska iiganderiil ten står i 
11lll1Siillning till att grundl~iggande fri- och riilligheter hlir en realitet. Den 
kapitalistiska iiganc.Jeriillen skall inte ha nägot grundlagsskyc.Jd. Diirfor har jag 
yrkat all det generella egencJomsskycJtlet bör utgå ur grundlagen. UtrecJ
ningens borgerliga och socialdemokratiska lec.Jamiiter valde all försliirka 
egendomsskyddet. 

J. Utredningsmajoriteten fi.ireslår ell principiellt förhud mol retroaktiv 
skattelagstiftning. Undantag skall dock kunna giilla för tiden från det att ell 
förslag till en föreskrift anmälts till riksdagen, vic.Jare skall untlantag gälla i 
hiindelse av krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. 

Förslaget har placerats som andra stycke i den paragraf som siiger att straff 
och annan brottsp{1foljcJ icke får åliiggas för giirning som icke var belagd med 
hrottspäföljd niir den förövades. Paragrafen kommer nu att handla om straff 
eller annan hrollspåfriljd och skaller till det allmiinna. en disposition som ger 
ell något m;irkligt intryck. 

Mot oriittmiitiga retroaktiva skatter finns en effektiv spiirr: den allmiinna 
röstriillen. Den regering och riksdag som åliigger allmiinhetcn en retroaktiv 
skatt som inte står i överensstämmelse med ett allmiint insett behov blir inte 
gammal. 

I majoritetsförslaget finns undantag for krig, krigsfara och svår ekonomisk 
kris, dvs. c.Je situationer i vilka retroaktiv beskattning av allmiin omfattning 
skulle kunna komma ifråga. I övrigt torde retroaktiv beska Ilning endast vara 
aktuell n:ir det g:iller att komma åt olika former av spekulationsvinster. Det 
föreslagna grundlagsskycJcJet iir sålec.Jes fr:imst ett skydcJ for spekulation. Jag 
kan inte se att delta har någonting med grundHiggamle fri- och r;ittigheter att 
göra. 
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Bilaga 2 Rättighetsskyddsutredningens 
frekvensundersökning 

A. Undersökningens uppläggning 

Undersökningen omfattar tiden frän och med år 1971, som var enkammar

riksdagens första år. Den striicker sig till och med riksmötet 1976177. 
Undersökningen giiller de propositioner som avlämnats under nämnda tid. I 
vad mån det förekommit motioner med förslag till fri- och rättighctshegr~in
sande lag- alltså inte hara med begäran om utredning härom- har av tidsskäl 

inte undersökts. Man torde kunna utgå från all sådana motioner varit fåtaliga. 
Inte heller har undersökts i vad mån några utskottsinitiativ av ifrågavarande 

art förekommit. 
I princip iir det bara propositioner med lagförslag som beaktats. Proposi

tioner med enbart principuttalanden, t. ex. organisatoriska riktlinjer. eller 

anslagsförslag eller dylikt har lämnats åsido. Propositioner med förslag till 
godkännande av internationell överenskommelse är dock redovisade, om 
överenskommelsen förutsatte rättighetsbegränsande lagstiftningsåtgärd 
(jämför I 0 kap. 2 ~ regeringsformen). 

I första hand har undersökts, vilka lagförslag som innehållit rättighetsbe
gränsningar och vilka rättigheter som då berörts. De rättigheter som omfattas 
av undersökningen är yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, 
demonstrationsfriheten, föreningsfriheten, skyddet mot påtvingat kroppsligt 
ingrepp och mot kroppsvisitation, skyddet mot husrannsakan och liknande 
intrång, skyddet för förtrolig meddelelse, rörelsefriheten, rätten till offentlig 
domstolsförhandling och den fackliga konflikträtten. Också utlänningslag
stiftningen har beaktats (men ej särredovisats). Ändringar i den s. k. 
sekretesslagen, dvs. lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbe
komma allmänna handlingar(omtryckt 1977:1029), redovisas inte. Informa
tionsfriheten enligt regeringsformen inbegriper nämligen inte den rätt att ta 
del av allmänna handlingar som linns föreskriven i tryckfrihetsförordningen 
(se propositionen 1975176:209 s. 144-145). 

Undersökningen har bara tagit sikte på rättighetsinskränkningar. Lagför
slag som berört någon av fri- och rättigheterna men enbart på ett rättighets
ut vidgande eller ett neutralt sätt är således ej medräknade. Vidare har 
undersökningen inte kunnat göras så noggrant, att man säkert fått med alla 

fall som bort tas med och inga andra. Dessa båda reservationer torde dock 
knappast påverka möjligheterna att dra slutsatser av materialet. 

Undersökningen har också syftat till att ge en bild av i vad mån de 

propositioner, som innehållit förslag till rlittighetsbegränsningar, varit 
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omstridda. Svaret har sökts genom notering av hur lagbeslutt.:l fattats i 
riksdagen -- genom a..:klamation eller genom riist riikning. Omröstning enbart 
genom uppresning har forts till acklamationsfollen. I !"råga om riistriiknings
gruppen har i första hand nott.:rats, om just riittighetsbegriinsamlc paragrar 
varit fon.:mål for röstriikning. Det kan ha varit fallet betriiffamlc den 
paragrafen ensam. Det kan också ha varit fal lt.:t bet riilfande ett an tal 
paragrafer, bland vilka den riittighetsbegriinsande ingatt. F.tt exempel hiirpå jr 
att man röstat om bifall till eller avslag på propositionen i dess helhet. Men i 
andra hand har ocksä uppmiirksammats, om andra paragrafer iin riittighets
begriinsande varit föremål för röstriikning i iircndet. 

B. Undersökningens resultat 

Av alla propositioner som avgavs under nu avsedda tidsperiod innehöll 14 
procent förslag till någon form av rättighetsbegriinsning. Motsvarande andel 
av lagpropositionerna var 27 procent. I övrigt hänvisas i fråga om frekvensen 
och arten av rättighetshcgriinsningar till nedan intagna tabeller. 

År/riksmöte llela antalet Uiirav riittighcts-
propositioner hegränsamk 

1971 181 25 
1972 147 24 
1973 207 29 
1974 189 27 
1975 (!. l-30.6) 110 16 
1975/76 217 31 
1976177 157 23 

----·-----
Summa 1 208 175 

Rättighetsbegränsningarna under perioden fördelade sig mellan de olika fri
och rättighct~:rna enligt nedanstående tabell. För varje proposition har en 
markering gjorts för varje rättighet som begränsats. Däremot har inte !lera 
markeringar gjorts om ett lagförslag till exempel inn~hållit nera paragrafer 
med fängelsestraff. Inom yttrandefriheten har gruppen tystnadsplikt särre
dovisats och inom rörelsefriheten har gruppen fängelsestraff siirredovisats. 
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------·-·· --------- --- - - ·---·------- -------- --- - ------ --·--·-

..\r/riksmiite 1971 197] I <17_1 l'J74 1'175 1975/76 
(Jan- juni I 

·-------------· -·-------·--·- --------------------· 
Yttrandefnhct (utom 
tys111adspliktl 2 4 5 4 4 

Tystnadsplikl Q 5 10 'I 6 12 

I nfnrn1;11innsl"rihet 0 l 3 4 I 3 

M1itcsfrihi:t () () I I I () 

I kmnnstrati1111sfrihct () () l l l () 

Flircningsfrihct (I 0 l l l I 

Skydd l(ir kroppslig 
1ntcgrite1 3 3 4 4 

Skydd mot husrannsakan 
o. J. HI 8 12 7 5 

Sk vdJ l(ir fiin ml ig 
mcddcldsr 2 2 4 2 2 

Riirclscfrihet 1u1om 
1:ingclscs1ram J 6 5 J 6 

Lingclscstraff 15 18 20 17 JO [() 

Riitt till offentlig 
dnmstolsllirhandl ing 3 2 I 2 

hi.:klig konnik1r~i11 l 0 0 0 

Summa 44 41 65 54 w 52 

---------

Av de 61 tyst nadspl iktsfal len avsåg 41 tystnadsplikt som g:il ler hara offentliga 
bcfollningshavare dler tj~instepliktiga och som avser enhart sådant som får 
h[11ias hemligt med stiid av tryi.:kfrihetsförordningen. 

Flertalet av riittighetshegr:insningarna rörde bara en eller annan paragraf i 
ett större lagkomplex. De i särklass vanligaste g1illde strafTbeliiggning med 
fängelse. ingrepp i skyddet mot husrannsakan eller liknande intrång samt 
hestiimmelse om tystnadsplikt. Till övervägande del var det här fråga om fall. 
diir rättighetshegränsningen framstår som ett "bihang" till en reform på annat 

område. 
Vad gäller 111. a. yttrandefriheten i övrigt. informationsfriheten och -

särskilt - skyddet för förtrolig mcddclelse bör påpekas. att siffrorna påverkas 
(uppåt) av att det hiir finns vissa tidsbegränsade lagar som förlängts nera 
gånger under perioden. 

Vad gäller omstriddhcten fördelade sig fallen mellan acklamation, röst räk
ning hcträffande rättighetsbegränsning och rösträkning enbart i annat 
avseende sålunda: 

----·-
l<J71 1972 l<J73 l<J74 1975 1975176 

(j;in-1uni) 
----· 
Acklamation !hela ut-
skol 1soc1iinkandc1 > 15 15 tJ 14 7 19 

Röstriikn. h.:1r. riittig-
hi:tshegriinsn. 4 5 10 Il 6 5 

Röstriikning cnhan i 
annat av,ci:nde 6 4 6 2 J 7 

Summa 25 24 29 27 16 31 

1'17(1/77 Sum-
lll:I 

2 22 
10 61 
2 14 
0 3 
() 3 
I 5 

4 22 

8 57 

2 15 

4 28 
9 <)<) 

I Il 
0 3 

41 J4J 

1976177 Sum-
ma 

14 97 

6 47 

3 JI 

23 17:' 
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\'ad g;ilkr de fall d;ir riittighdsbegr;insning var tlircm[tl liir riisu-;ikning \..an 
anteckna~: att, om en majoritet av km s_i;ittedclar av de riistandc hade kriivts 
for om(•delban beslut, så hade man i J:I av 47 fall fätt sädan anslutning_ Om 
man kr;ivt en majoritet av tre ljiirdedclar hade 34 fall vunnit erforderlig 
anslutning_ 1 laue det i stiillet kriivts bifall av tre fjiiruedelar av riksdagens 
leuamiiter hade detta krav ·•arit uppfyllt i 25 fall. Det ligger dock i iippen dag 
att man fär vara forsiktig meu att dra slutsatser av s{1dana riikncoperatio
ner. 
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Sammanställning av remiss~·ttranden ön~r rättighetsskyddsutred
ningens betänkande (SOU 1978:34) Förstärkt skydd för fri- och 
rättigheter 

1 Remissinstanser 

Över rättighetsskyddsutredningens betänkande (SOU l 978:34) Förstärkt 

skydd för fri- och riittigheter har remissyttranden avgivits av högsta 

domstolen, regeringsriitten,justitiekanslern (JK), Svea hovrätt, hovrätten för 

Övre Norrland. kammarrätten i Göteborg, kammarrätten i Sundsvall, 

domstolsverket, yttrandefrihetsu tred ni ngen (Ju 1977: l 0), överbefäl ha va ren 

<ÖB), riksförsäkringsverket, riksskatteverket, de juridiska fakultetsnämn

derna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet, samhällsvetenskap

liga fakultetsnämnden vid Lunds universitet. statens invandrarverk, länssty

relserna i Stockholms, Uppsala, Kronobergs och Hallands län, justitieom

budsmannen Lundvik (10), Svenska kommunförbundet, Landstingsförbun

det. Sveriges industriförbund och Svenska arbetsgivareföreningen gemen

samt, Landsorganisationen i Sverige (LO), Centralorganisationen SACO/SR 

(SACO/SR), Sveriges domareförbund, Sveriges advokatsamfund, Svenska 

företagares r;ksförbund, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Sveriges Radio 

AB. Pressens samarbetsnämnd, Svenska avdelningen av Internationella 

juristkommissionen, Medborgarrättsrörelsen samt Sveriges författarför

bund. 
Några remissinstanser har uttryckligen angivit att de har begränsat sina 

yttranden till vissa frågor. 

Sålunda har högsta domstolens yttrande huvudsakligen begränsats till 

frågorna om ett särskilt lagstiftningsförfarande för fri- och rättighetsbegrän

sande lag, om domstolars och andra myndigheters lagprövning och om 

lagrådet, dess sammansättning och verksamhet. 

Sveriges industriförbund och Svenska arbetsgivareföreningen har begrän

sat sitt yttrande till de frågor som enligt organisationernas uppfattning har 

väsentlig betydelse för näringslivet, nämligen lagprövningen, lagrådsgransk

ningen, förbudet mot retroaktiv skattelag och grundlagsskyddet för egen

domsrätten. LO har-mot bakgrund av att organisationen år l 975 utvecklade 

sin syn på fri- och rättigheterna i grundlagen och av att LO inte ser någon 

anledning att ändra på de principiella ståndpunkter som då redovisades - nu 

stannat för att bara kommentera förslaget att grundlagsfästa lagprövnings

rätten. Sveriges domareförbund har inskränkt sitt yttrande till vad som berör 

domstolarnas verksamhet, främst lagprövningsrätten. LRF har begränsat sitt 

yttrande till de frågor som bedöms vara av stor betydelse för de intressen 

förbundet har att bevaka, nämligen frågorna om ett särskilt Jagstiftningsför

farande för fri- och rättighetsbegränsande Jag, lagprövningen, lagrådsgransk-
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ningen, förbudet mot retroaktiv skattelag och förstiirkt skydd vid expropria

tion c. d. 

Sveriges Radio har begriinsat sitt yttrande till frågor som rör yttrandefrihet 

och informationsfrihet samt därmed sammanhängande frågor i den del av 

betänkandet som rör det siirskilda förfarandet ror rättighetsbegränsande lag. 

Sveriges författarförbund h.:r avstått från att yttra sig i fråga om förbudet mot 

retroaktiv skattelag och grundlagsskyddet för svenskt medborgarskap. 

2 Allmänna omdömen om rättighetsskyddsutredningens arbete 

Ett flertal bland de remissinstanser som lämnar allmänna omdömen om 

rättighetsskyddsutredningens arbete anser att bctlinkandet är förtjänstfullt. 

Svea hovrätl är däremot kritisk till utredningsresultatet, medan några 

instanser intar en mellanställning. 

Kammarrä11en i Göreborg. som hör till den förstnämnda gruppen, konsta

terar att huvudfrågan i föreliggande betänkande, att förstärka skyddet för 

grundläggande fri- och rättigheter, under senare är har varit föremål inte bara 

för intensiv politisk debatt utan även för omfattande utrednings- och 

lagstiftningsverksamhet. Slutsatsen ligger därför nära till hands att ämnet 

numera skulle vara uttömt. Att så inte är förhållandet framgår med önskvärd 

tydlighet av betänkandet. Dess omsorgsfulla probleminventering och skarp

sinniga analyser innebär att ett mycket svåröverskådligt problemkomplex har 

blivit ytterligare genomlyst och retts upp på ett synnerligen värdefullt sätt. 

Därmed är emellertid inte sagt att kammarrätten kan i allo tillstyrka 

utredningens förslag. I mer än ett hänseende förefaller detta snarare vara ett 

resultat av politiska kompromisser än ett fullföljande av utredningens egna 

resonemang. 

Kammarrä11en i Sundsvall anför att skyddet för fri- och rättigheterna under 

de senaste decenniernas grundlagsarbete av naturliga skäl har tillmätts stor 

vikt och tilldragit sig betydande intresse. Det nu föreliggande betänkandet 

och de förslag som har lagts fram i detta bör ses som ytterligare led i 

strävandena att bygga ut och stärka det skydd som fri- och rättigheterna har i 

vår nya regeringsform. Allmänt sett gäller att kammarrätten finner att 

förslagen är väl underbyggda och har givits en god lagteknisk utformning. 

Domsrolsverket anser att utredningens förslag om ändringar i regerings

formen (RFl och riksdagsordningen (RO) är väl avvägda och har i huvudsak 

inte något att erinra mot att förslagen genomförs. Y11randefrihersu1redningen 
anser att de i betänkandet framlagda förslagen i stort utgör en värdefull och 

ändamålsenlig vidareutveckling av det konstitutionella skyddet för fri- och 

rättigheterna. 

Som sammanfattande omdöme uttalarjuridiskafaku/tetsnämnden i Uppsala 

som sin uppfattning att rättighetsskyddsutredningens förslag, efter vissa 

ändringar och jämkningar, är ägnade att läggas till grund för lagstiftning. 

Juridiska jäku/rersnämnden i Lund avger följande omdöme: 
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lk •1' utredningen framlagda l\irsl•1gen till ~indringar i RI' 01.:h RO inneb~ir 
;1ll laglc\ten blir avsöiirt mera vidlyftig och komplicerad iin tidigare. 
At111instune S:ivitt !:'iillcr ,·iir ld1mta grundlag, RF, framstär det som ett 
\'ii.sc·n1lig1 iinskL:m~1l all lagtcxll'n skall \ara k1irt, enkel och klar. l 1r denna 
synpunkt m{1s1c de framl;1gda fi.irshigen ,-;icb vissa betiinkligheter. 

Till största delen syn.:s dock faglextf<irslagens utformning V<Jr<i .:n 
1il'r;.111kom!ig följda,· utr.:dningsuppdragets innebönl. Från de givna utgfmgs
punkterna miiste utredning.:n siigas h;1 gjort ctt gott arbete. PrnblenJL'n iir 
omsorgsfullt utr.:dda och belysta, och de lagteknisl\a liisningarna iir i 
allmiinhet viil gcnomLinkta. Det mt1ste dl)l'k beklagas att direktiven och den 
hegriinsade tid.:n inte har gjort det möjligt ll\r utredningen att mera allsidigt 
ii\'Crviiga olika metoder att forstiirka skyddet fi.ir de grundl:iggarnk fri- och 
riiltighetern;1. I.kl hade sälunda varit önskv1irt all de materiella metoderna for 
r:ittighetsskyddct och dessas l'iirhällande till lagprövningsr~itten hade blivit 
li"irem[il li'ir mera djupgäende ihwv:igandcn 1in som skett. 

!){1 utredningsmajoritetcns förslag torde vara resultatet av en politisk 
knmpromiss. kan det synas lönlöst all kritisera förslagets huvudgrunder. 
Fakultetsniimnden kommer dock i det följande att i ett par avseenden uttala 
t\·i,·cl om Jiimpligheten av Lk valda principliisningarna. Pa några enstaka 
punkt.:r kommer ncksi1 den lagtekniska utformningen av förslaget att 
kritiseras. 

Sw11hälf.m'l<'t1skapliga/i1k11!1<'IS11ä11111dc11 i L1111d anser alt det nu framlagda 

förslaget utgör .:n viirdefull och iindamålsenlig vidareutveckling av skyddet 

för de medborgerliga fri- och r1illigheterna och tillstyrker förslaget. 

/.ii11sstrrefsc11 i S111ckhof111s fän uttalar: 

Den parlamentariskt sammansalla rättighetsskyddsutredningen har på 
kort tid lyckats nå en bred enighet i flera svåra principiella frågor, diir det 
under det pågående författningsarbetet i vän land rått stora motsättningar 
tidigare. Utredningen har analyserat och diskuterat de problem som är 
förknippade med skyddet av fri- och riittigheterna på ett mycket förtjiinstfullt 
sätt. och de olika förslagen synes vara väl underbyggda av de resonemang 
utredningen fört. Man har dessutom på ett omsorgsfullt sätt gått igenom och 
trängt in i eventuella tillämpningssvårigheter som kan uppstå vid en 
skärpning av förfaranclcreglerna vid lagstiftning om rättighetsinskriinkning. 
Såvin länsstyrelsen kan bedöma bör diirigenom ha lagts en god grund för 
lagstiftning i dessa delar. 

Länsstyrelsen i Uppsala fän har uppfattningen att rättighetsskyddsutred

ningen trots stark tidspress har kunnat liigga fram ett välmotiverat och 

genomtänkt förslag som liinsstyrelsen i stort ansluter sig till. I detta 

sammanhang framhåller länsstyrelsen i likhet med utredningen särskilt att 

rättighetsskyddet bör utformas på ett sådant sätt att majoritetens beslutan

deriill bevaras oförkränkt, samtidigt som behovet av omsorgsfulla övervä

ganden och möjligheten till allmän debatt tillgodoses. 

Srenska kommun/örhunder finner de av utredningen framlagda förslagen 
väl avvägda och tillstyrker diirför i huvudsak dessa. 

Enligt SAC '()/.~R:s mening fär det av ränighetsskyddsutredning.en fram

lagda f'iirslaget bedömas Jllot bakgrund av de svårigheter som tidigare har ratt 

;lll n{1 politisk enighet i vissa grundlagsfrågor. En sådan enighet iir en 

n R1ksdagC11 /97,\'/ 79. I Sill/Il . .Yr /95 
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li'irutS:illnini; l(ir alt grundlagen skall sti1 sig iivcr en liingn: tids period. Viinlct 

a\· olika i.inskcm[tl om grundlagens utformning ffa d;irl(ir hl'ia tiden viigas 

nllll i111resset av k111llinuitet och stadga. I den lrnmprnn1iss .som har triitlats 

hiir tl)nle det finnas ett myd;et bcgr;insat utrymme !lir iindringar. nm inte 

hela paketet skall falla. SACO/SR finner att det framlagda fiirslaget i sin 

helhet iir godtaghart. Snm mycket förtjiinstfulla lösningar n;imner Si\CO/SR 

S:irskilt reglerna om folknmröstning \'id förslag till iindring av grundlag, 

kr;1\·ct att grumllagsfr{1gor skall viickas i god tid före riksdags\·aJ samt 

omfattningen av lagrådets prövning och direktiven för denna prövnings 

inriktning. 

Riittighetsskyddsutredningens förslag iir enligt l.RF:s uppfattning viil 

gc1wmtiinkt. LRI' finner att de av utredningen föreslagna åtgiirderna för 

fiir-;t:irl\ning av riittighetsskyddet iir v:il motiverade. Det sl\ydd fiir de 

mcdhmgerliga fri- och riittigheterna som i dag finns i IU: iir enligt fi.irhundcts 

uppfattning delvis utformat på ett sc"idant allmiint siitt att skycldseffekten för 

hL·dömas som otillriicklig. 

Till den forut angivna mellangruppen hör horriillen .fiir Ö1•n' ;\'urr/and. 

Hnniitten siiger sig självfallet vara medveten om att redan det faktum att det 

st[ir en betryggande politisk majoritet hakom förslagen i hetiinl\andet 

b.:-griinsar utrymmet för sakliga iimlringar och fi.irlllodligen ocksä för mer 

omfattande redaktionella justeringar. Mot den hal\grunden vill hovriitten 

som ett allllliint omdöme uttala att det inte finns några avgörande inviind

ningar mot f"örslagen om man ser dem utifrån elen förutsiittning som styrt 

utredningens arbete. dvs. kravet att på olika sätt forstiirka skyddet för i RF 
inskrivna fri- och rättigheter. Den tveksamhet, på någon punkt kritiska 

instiillning, till förslagen som hovriitten redovisar beror således snarare pii att 

hn\Tiitten if"rågasiitter liimpligheten och/eller behovet av att nu göra n{1gon

ting alls iin på de lösningar i sak som utredningen redovisar. 

S1'<'111"/.:.afc'ire1aga1~·s riksfiirhund !inner att utredningen på nera clelomräden 

fi:ireslflr forstiirkningar av den enskildes rättssäkerhet som iir av stort viinle. 

1'.nligt forbunclets mening fullföljs dock inte alltid de goda intentionerna utan 

de föreslagna förstiirkningarna urholkas genom undantag frän de foreslagna 

huvudreglerna. 

Srenska m·de/11i11ge11 a1• lnrernariune/la )uris1ko111111issione11 förklarar att 

riittighetsskyddsutreclningcns betiinkande rymmer, inom de ramar som 

utredningen har uppstiillt för sig på grundval av givna direktiv. en grundlig 

redovisning av tidigare diskussion, vilket skapar en viilgörancle överblick

harhd över de frågestiillningar som Ulredningen behandlar. Det iir emellertid 

heklagligt att utredningen inte har funnit det möjligt att behandla en vidare 

krets av rättigheter iin som har skett. Avdelningen pekar här siirskilt på 

siidana områden som den närmare innebörden av egendomsriitten, det 

personliga integritetsskyddet och föriilclrariitten. Avdelningen erinrar ocksä 

om sitt tidigare förslag att giillande regler skall kompletteras med hestiim

mclsc att staten skall tillförsäkra medborgarna skydd för de grundliiggande 
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poli\isb r~illighetcrna ocksi1 i förhällandc till enskilda. Avdelningen erinrar 

:\\en nm iinskviirdhcten av en i grundlagen inskriven generell riitt for 

medhnrgarna att fi\ anspr[1k i anledning av grundlagskriinkning domstolsprii

vadc i landet. Även om det kan ifrågasättas om en sådan regel överens

st;immer med principerna för svensk förvaltningsriitt (jfr dcpartementschc

kns uttalande i prop. 1975176:209 s. 127J, anser avdelningen att denna fråga 

iir l\.irtjiint att över.·iigas. Liknande synpunkter anförs av 1Hedborgarrärtsrö

rl'lsc11. Organisationen hemställer att en ny utredning tillkallas för att ta itu 

med alla de problem som har liimnats olösta på rättighetsområdet, t. ex. 

rörande en utökning av riittighl!tskatalogen i 2 kap. RF, införande av skydd 

mot riittighctskriinkningar utförda även av enskilda, t. ex. en organisation, 

samt införande av en effektiv möjlighet för enskild att fä rättighetskrHnkning 

hcivrad och tillriittad av domstol. 
Srerfi;1>.1jrir/i111ar/iirh1111d konstaterar att for hu ndet enligt sina stadgar har att 

stiindigt fiirs\·ar~1 yttrandefriheten och diirmed siikerst;illa en fri debatt. Det 

ligger emellertid i sakens natur att ett förbund med förfo11arfrirhundets 

inriktning har all he\·aka alla de fri- och riittigheter som berör opinionshild

ningcn. Oet reformförslag som år \975 framlades av 1973 års fri- och 

r:ittighetsutredning fick därför kraf'tigt stöd av förbundet. Det förslag till 

;indri ng i R F som framlades genom prop. 1975176:209 utsattes emellertid från 

flera h:'1ll fi.ir kritik. Denna koncentrerade sig framför allt på bestämmelserna 

om hegriinsni1~g av de grundlagstryggade fri- och rlittigheterna genom vanlig 

lag. hirf'attarforbundet anmiirker att den enda friheten som iir kringgiirdad 

med ett sä gnlt som komplett grundlagsskydd lir tryckfriheten. Eftersom 

yttrandefriheten i radio och TV anknyter till TF får det emellertid anses att 

denna yttrandefrihet har samma styrka som tryckfriheten. 1 övrigt 

ankommer det på statsmakterna all genom lag närmare ange inneh[11let i fri

orh riittigheterna. Den senaste reformen innebiir dock viktiga förbättringar i 

det att grundlagen föreskriver för vilket syfte sådana lagfasta inskränkningar 
far ske. Emellertid :ir :iven dessa bestlimmelser försedda med en del 

generalklausuler av relativt ohestiimt innehåll. Det hävdades därför i 

diskussionen att lagstiftning av denna art måste kringgärdas av spärregler 

~om ll.irhindrar att tillfälliga politiska situationer eller opinioner får påverka 

griinsdragningcn. Det föreslogs sålunda att dylik lagstilining skall antas i 

samma ordning som grundlag eller ::lit ett lagstiftningsförslag i varje fal\ ska\\ 

hordliiggas och vara vilande en viss tid innan den slutligen antas. r-.fot dylika 

forslag hiivdadcs det att splirregler skulle kunna komma att hindra den sociala 

och politiska ut veck I ingen och h:imma angeliigna reformer i samhHllet. Det är 

enligt förfottarfrirbundct mot hakgrund av denna diskussion det nu förelig

gam\c bctiinkandet skal\ hedömas. En racklig organisation med författarför

l:lundets inriktning hli\sar vlilkommen varje reform, som stärker de grund

lagsskyddade fri- och riittigheterna. Emellertid har den diskussion som förts i 

denna sak en mera övergripande karaktär iin den som ledde fram till den 

senaste grundlagsreformen. Den gången gällde det att i enlighet med 
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internationella konventioner och den pågående ut vecklingen i v<1rt land 
pri1Kipiellt siikerstiilla fri- och riittigheterna. De frågor som nu iir aktuella iir 
svårare att entydigt hediima utifr:rn angivna principer, eftersom dessa kan 
komma i kollision med principer av betydelse f(ir andra omriiden av 

samhiillslivet. Vid reformen 1975/76 kunde f"i.irfattarförbundet ta entydig 
stiillning, eftersom de då herörda f"rägorna avs{1g grundliiggande frirutsiitt
ningar för hela författarkårens verksamhet. Niir det giiller den reglering som 
nu iir i fr{1ga måste fi.irhumlct heakta att fiirhundet rymmer medlemmar av 
alla politiska schatteringar. Det iir säledes inte möjligt att hiivda att varje 
hegriinsning i statsmakternas lagstif"tningsfrihet iir acceptaheL om denna 
hcgriinsning samtidigt kan komma att störa annat reformarbete. 

S1•ca hv1•riir1 anför: 

Arbetet med reformering av grundlagarna och med att ge grundlagsskydd 
ät medhorgerliga fri- och riittigheter har p{1gått uncler läng tid. Arbetet har 
emellertid delvis utförts under hrådska, och valda lösningar harej siillan varit 
resultatet av politiska kompromisser. Hinills antagna lagar har diirfor inte 
alltid kommit att grundas på så allsidiga och noggranna iiverviiganden som 
iimnenas hetydclse påkallat. Grundlagarna, friimst regeringsformen, framstår 
inte som den fullödiga lagstiftningsprodukt som bör ha varit arbetets mål. 

Det torde råda allmiin enighet om att det iir en angeliigenhet av vikt att 
skyddet för de medborgerliga fri- och rättigheterna görs så starkt som möjligt. 
1Xiremot kan det knappast hiivdas att behovet av förstifrkningar iir särskilt 
triingande just nu. Hovrätten kan inte finna några sakliga skäl att driva 
lagstiftningsarhetet med sådan skyndsamhet som angetts i direktiven till 
utredningen. Trots att utredningen förtjänar erkännande fi.ir ett amhitiöst 
arbete är det också uppenbart att tidsnöden har påverkat betiinkandets 
utformning. Förslagen till lagtext iir - satta i relation till de höga krav som i 
olika hiinseenden måste ställas på grundlagstext - ofta mindre lyckade. OL·h 
for många förslag och stiillningstaganden lämnas i hctiinkandet - som iir 
grundat på en politisk kompromiss - ingen eller ytterst knapphiindig 
motivering. Detta försvårar en saklig diskussion om förslagen. 

Såsom kommer att framgå nedan avstyrker hovriitten utredningens förslag 
om ett siirskilt lagstiftningsförfarande för fri- och riittighetsbegriinsande lag. 
Enligt hovriittens mening är liv I ig debatt i dessa frågor och fortsall arbete med 
att utvidga det materiella skyddet att föredra; sådant arbete pågår for övrigt 
redan på vissa områden. Det bör på många områden visa sig möjligt att 
förstiirka det materiella skyddet, och situationen i Sverige måste sägas vara 
sådan att lagstiftningsarbetet kan få ta den tid i anspråk som visar sig 
nödvändig. Under fortsatt arbete kan den tidigare diskuterade möjligheten 
med en särskild grundlag om medborgerliga fri- och rälligheter få ny 
aktualitet. 

Utredningen har funnit sig inte kunna gå in på frågorna om grundlags
skydd för fri- och rättigheter i förMllanden mellan enskilda. Inte heller berör 
utredningen frågorna om medborgarnas totala fri- och rättighetssituation i ett 
alltmer genomreglerat samhälle. Hovrätten har full förståelse for all utred
ningen inte kunnat - och kanske inte heller ansell sig böra - gå in på dessa 
omfattande och svåröverskådliga områden. Frågorna är emellertid av 
viixande hetydelse, och det är av vikt att de i den fortsalla debatten inte skyms 
bort av diskussioner om mera tekniska ting. Såvitt gäller förhållanden mellan 
enskilda vill hovrätten erinra om vad hovriitten i sitt yttrande över fri- och 
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riittighetsutredningcns bctiinkandc anfiirdc om organisationsvibemlcts allt 
starkare stiillning i samhiillet och den hetydelse detta i olika hiinseenden kan 
ha for den enskilde medborgaren. Diskussionen om de s. 1-.. löntagarfonderna 
visar fn!gornas praktiska betydelse. 

Utredningen har också gått förbi frågan om betydelsen av att Sverige iir 
bundet av främst Europarådskonvcntionen om de mänskliga rättigheterna. 
Särskilt mot bakgrund av att vårt land har underkastat sig den europeiska 
domstolens jurisdiktion kunde en erinran i regeringsformens rättighetska
pitel om vår bundenhet förtjäna att övervägas. Hovrätten har berört ämnet i 
sina yttranden över grundlagberedningens förslag till ny regeringsform och 
fri- och rättighetsutredningens betänkande. 

3 Det särskilda Jagstiftningsförfarandet 

Förslaget att ett s ä r s k i I t I ags t i f t n i n g s för f a rand e skall införas 
för lag som angår begränsning av fri- och rättigheterna tillstyrks eller lämnas 
uttryckligen utan erinran av flertalet av remissinstanserna. Till den grupp av 
instanser som sålunda i huvudsak är positiva till förslaget hör högsta 

domstolen, kammarrätten i Sundsl'a({, domstolsverket, ytrrandcfrihetsutrcd

ningen, ÖB, riksforsäkringsverket, riksskatteverket, dejuridiskafakultetsnämn

derna i Uppsala och Stockholm. samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i 

Lund, statens invandrarverk, de fyra länsstyrelserna, Svenska kommunförbun

det, Landstingsjorbundet, SACOI SR, Svenska företagares riksfiirbund, LRF, 

Sveriges Radio, Pressens samarbetsnämnd samt Sveriges fdr:fattGl:forbund. I 
flera av dessa remissinstanscrs yttranden framhålls dock risken för problem i 
tilliimpningen. 

Några instanser tar inte någon uttrycklig stllllning till förslaget eller 
förklarar att de inte vill motsätta sig förslaget. Dessa instanser är regcrings

rä11c11. JA", lwl'rätten ./iir Öl'rc Norrland, /.:a111marrä11en i Göreborg. juridiska 

.filk.u/re1snä11111c/e11 i Luncl, S1'('11sk.a arclelningen al' lntemationel/ajuristkommis

sio11e11 och Medborgarrä/lsriirelsen. Också dessa instanser framhåller risken 
för problem i tillämpningen. 

En negativ inställning till förslaget har Sl'ea hovrätt och JO. 

Bland de rernissinstanser som haren positiv in st ä 11 ni n g till förslaget 
~ir högsta domsroten. En ordning. som innebär att förslag till rättighetsbegrän
sande lag kan slutligt antas av riksdagen först efter förloppet av viss tid från 
det förslaget framlagts, betraktar högsta domstolen utan tvekan som en inte 
obetydlig förstärkning av skyddet för dessa rättigheter. El! uppskovsförfa
rande av antydd beskaffenhet kan å andra sidan utformas och brukas på ett 
sådant sätt att det blir en komplicerande och hämmande faktor i det praktiska 
lagstiftningsarbetet. De i 2 kap. RF stadgade fri- och rättigheterna har stor 

räckvidd och i fråga om de flesta av rättigheterna gäller att de är mycket 
;1llm~int beskrivna. Det har ansetts nödvändigt att de skall kunna begränsas 
och närmare bestiimmas genom föreskrifter i lag. En mängd gällande lagar 
innehåller också bes1;immelser som innebiir väsentliga inskränkningar i dessa 
rättigheter. Med hänsyn till det sätt på vilket rättigheterna har beskrivits i 
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regeringsformen kan det antas at1 ett generellt giillandc uppskovsförfarandc 

vid rättighetsbegränsande lagstirtning skulle komma att tilliimpas i bety

dande omfattning. Avsevärda svärigheter kan vidare väntas uppstft niir det 

gäller att avgöra, om en viss bestämmelse i ett lagförslag angör begr:insning av 

någon av de skyddade rättigheterna eller om så icke är fallet. Högsta 

domstolen framhåller emellertid att, med den utformning som det särskilda 

förfarandet har givits, de svårigheter som sammanhänger med rättigheternas 

stora räckvidd och svårbestämda gränser har blivit i betydlig mån reducerade. 

Även om förslaget måste anses innebära att med det särskilda förfarandet en 

komplicerande faktor införes i lagstiftningsarbetet och det inte kan uteslutas 

att förfarandet någon gång kan komma att missbrukas, synes de olägenheter 

som kan förutses inte vara av så allvarlig art att de kan bedömas innefatta 

avgörande hinder mot att förslaget i huvudsak genomföres i förevarande 

del. 

Den centrala uppgiften för y11ra11dcji·ihe1s111red11ingc11 är, som framhålls i 

utredningens yttrande, att söka åstadkomma en omfattande grundlagsrei;lc

ring av yttrandefriheten efter mönster av tryckfrihetsförordningen (TFJ. I den 

mån det blir m('jligt att i detaljerad grundlag reglera sådana opinionsi'riheter 

som i dag ligger utanför TF och nu föreslås kunna bli underkastade det 

särskilda förfarandet kommer det konstitutionella skyddet för deras del att 

förstärkas ytterligare. Detta förringar självfallet inte värdet i den l'iirstärkning 

som nu föreslås. 

Kammarrätten i Sundsvall erinrar om att det mot tidigare framlagda förslag 

att genom ett särskilt lagstiftningsförfarande stärka skyddet för rlittigheterna 

har riktats allvarlig kritik av såväl principiell som praktisk natur. Rlittighcts

skyddsutredningens förslag har utarbetats med starkt hänsynstagande till 

denna kritik. Härigenom har förslaget fåll en utformning som gör att 

oliigenhcterna som oundvikligen .1r förenade med en slirskild beslutsordning 

blivit om inte helt eliminerade så i varje fall starkt reducerade. l\ågra 

avgörande skäl mot all förslaget genomförs finner kammarriitten cHirför inte 

forcligga. 

ÖB, som anser sig inte i alla delar ha möjlighet att bedöma konsekvenserna 

av de gränsdragningsproblem som kan uppstå till följd av förslaget, utesluter 

inte all problem kan uppstå. I lur allvarliga dessa kan tänkas bli är emellertid 

svårt att förutse. Syftet med ett förstärkt fri- och rättighetsskydd synes dock 

ha fog för sig. 

Från de synpunkter riksska11everke1 företräder framhålls först att det 

särskilda lagstiftningsförfarandct bör skapa goda förutsättningar för att ny 

lagstiftnings förhållande till de begränsningsbara fri- och rättigheterna blir 

föremål för offentlig debatt. Detta bör medföra att fri- och rättigheternas 

innehåll kan konkretiseras och att tillämpande myndigheter kan få ökad 

klarhet om t. ex. gränserna för myndighetsutövning i olika hänseenden. 

Verket har, främst i fråga om taxeringskontrollen, kunnat konstatera behovet 

av sådana klarlägganden. Å andra sidan konstaterar verket att ett uppskovs-
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l(irl~1rande i fraga om den hiir aktuella l;igstiftningcn kan medfiira all \'iktiga 

J;1giindringar som iir av stor betydelse för effektiviteten i myndigheternas 

;11bete kan bli l"ön.lriijda. Met.I elen avgriinsning av tilliimpningsområdcl som 

har Wreslagits blir t.lenna synpunkt emellertid av ganska underordnad 

betydelse ll'ir verkets del under fliru1sii11ning att 1illiimpningsomri11.lc1 i111e 

giir., mer umfa1tande iin u1rcclningcn föreslagit. Verket har all1sc'1 inga 

erinringar 1m>t fiirslaget i stun. fråpn om detta bör genoml(.iras eller inte och 

vilk;1 spiirrL·gler i form av röstetal etc. som hi.ir giilla iir en politisk fr!tga som 

verket inte gar in pii. 

Juridiska .ti1k11/u·rs11ä111111h·11 i Uppsala finner från sina utgi111gspunkter i 

lild1et med rii1tighe1sskyddsu1redningen all yllerligarc ålgiirder mr förstiirk

ning av rii11ighe1sskyddet iir ml)tiverat.le. Del materiella skydde\ i 2 kap. RF iir 

dl'ivis sä allmiint utformat alt dess skyddseffekt måste bedömas som 

utillriiL·klig. Enligt fakultetsniimndens mening slår förslaget om el\ siirskilt 

förfarande vid rUnighet:,begriinsandc lagheslut inte i strid med den politiska 

tkmokratin och dess majorilctsprincip . 

.luricliska fi1k11lrer.111ä111111/c11 i Srockho/111 anför allmiirll om f"örslagcl att den 

hyser den sl(irsta sympati för mi1lsä11ningen bakom förslaget al! kompletlcra 

de materiella skyddsreg.lerna med formella garamier av delta slag. Nämnden 

iirocksi1 av den uppfattningen all ett genomförande av förslaget skulle friimja 

det uppstiillda syftet. Lll positivt stiillningstagande till förslaget förutsätter 

emelkrticl all inte andra viirden av betydelse samtidigt går förlor<ide. l111e 

minst mfrste be;tktas vikten av att riksdagens arhete inte orimligt hindras 

gcnllm komplicerade och svärtilliimpadc formförcskrifter. I delta avseende 

hyser fakultetsnämnden starka betiinklighetcr mot förslaget. Rättighels

skyt.ldsutredningen har varit medveten om dessa svårigheter och i systemet 

hygg.l in vissa spiirrar, avsedda atl eliminera hinder mot riksdagsarbetels 
hehöriga gäng. Utredningen har enligt fakultetsnämndens mening givit en 
öppen och klar redovisning av de olika komplikationer Sl)m dess förslag kan 

f'iirorsaka och pä ett förtjiinslfullt siill försökt anvisa medel all bemästra dessa. 

\'ad giiller de uppstiillda bcgriinsningarna i uppskovsinstilutels tilliimpnings
område kan viil sägas all konsekvensen har blivit all man valt en lösning, där 

de praktiska synpunkterna fått väga tyngre än de strikt sakliga. Även om det 

kan fiirefalla betänkligt och sakligt omotiverat att vissa undantag görs från det 

siirskilda förfarandets ti!Umpningsområde torde en sådan begränsning vara 

ni.idviindig. om inte riksdagsarhetet allvarligt skall hindras. Emellertid lir inte 

heller tilliimpningen av undamagsreglcrna hell okomplicerad, vad giiller de 

Ll:ir an\"iinda hegreppen. Sakligt motiverade lösningar har således i viss mån 

fall Slå lilJhaka för en striivan alt göra systemet praktiskt hanterligt. 

Återstående tilliimpningsproblem är emellertid allvarliga nog. Komplikatio

nerna illustreras väl av utredningens genomgång av olika författningar, 

inncfonande föreskrifter av skilda slag. I allmlinhet synes ställningstagan

dena till fragan, huruvida del siirskilda bcslulsförfarandel Ur tilliimpligt, 

rimliga, men inte siillan instiillcr sig tvekan, särskilt då olika föreskrifter av 
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skilda typer står i ett mer eller mindre direkt samband med \arancfra. 

Redovisningen :ir givet\is inte l"ullst;indig. varför ytterligare till:impningspro

blcrn kan viintas uppkomma. 

Uinssrrrelscn i Stockholms län finner det angcliiget att man inte sl;ipper 

tanken pil all ge atminstom: de för \ärt samhiillsskil'k s:irskilt betydelsefulla 

bcgriinsningsbara fri- och r;ittigheterna cl! grundlagsskydd av samma styrka 

snm l. ex. tryL·kfrihcten har i dag - ens. k. materiell riittighetsreglering. En 

inskriinkning a\· riittighL·ten i fräg~1 skulle da krii\'a mellanliggande val. \kn 

att utl"orma en sfalan reglering iir. som r:ittighetsskyddsutredningcn har 

framhållit, en vansklig och tidskriivande uppgif\. Linsstyrclscn har förstaelse 

for att del pä den tid som stått till förfogande inte varit möjligt att göra en mer 

ingående analys av de problem som :ir förenade med en sädan metod. 

Linsstyrclsen ser det emellertid som viirdefullt att en förstärkning a\· skyddet 

kommer till stånd så tidigt som miijligt genom en sk:irpning a\ formerna fi.ir 

l\irfarandct vid begränsning av rälligheterna. Rent allmiint frägar sig 

Wnsstyrclsen 0111 det verkligen behiivs cll så starkt formellt legalt skydd kring 

fri- od1 riilligheterna om de :ir fast förankrade hos medborgarna i ens;! stabil 

demokrati som Sverige. Med detta resonemang skulle det emellertid över 

huvud taget inte behövas några regler för att motverka snabba ol'11 förhastade 

lindringar ens i grundlag. t>.kn lkt finns situationer dä den demokratiska 

ordningen hotas av antidemokratiska rörelser inom riket eller dl1 den uts~itts 

f'ör s:irskilt hårt tryck uti frän. Vår tid saknar inte exempel p{1 situationer ctii 
opinionerna undcrg<lr kraftiga sv:ingningar och v{ir jämvikt s:itts i gungning, 

l. ex. vid en terroraktion. ockupation eller en svår ekonomisk krissituation. I 
sådana stunder kan man ofta anföra så goda skiil för att begr:insa en fri- eller 

riittighet att de mer längsiktiga konsekvenserna skyms. Det iir då det behövs 

en extra garanti för all de demokratiska institutionerna inte sviktar. Ett i 

grundlagen inskrivet uppsknvsförfarande anser Hinsstyrclsen ge uttrymme 
fiir debatt och eftertanke OL'h d:irmecl en ökad möjlighet att sl[1 vakt om fri

och r:ittigheterna. Linsstyrelsens intryck av förslagets niirmare utformning iir 

all utredningen har funnit en lösning diir den i stort sett har lyl'kats hemiL~tra 

de principiella inv:indnin!;(ar nl'h undvika de nackdelar som under tidigare 

strider i författningsarbetet framhällits som fi:irknippade med s~irskilda 

procedurregler. Genom att skyddet utformats som endast ett uppskovsför

farande för majoritetens beslutanderiitt anses ha liimnats okr:inkt. Skyddet 

leder inte till någon förskjutning i de politiska maktförhållandena, sådana 

dessa på grundval av majoritetsprincipen har utkristalliserat sig genom 

allmänt val. Genom undantagsbestämmelserna bör uppskovsreglerna inte bli 

något hinder i den allmänna reformverksamheten, ett argument som ofta 

framhölls i tidigare debatt. Med hänsyn till vad som har framhållits har 

länsstyrelsen inte något att erinra mot förslaget om uppskovsforfarande vid 

fri- och rättighetsbegränsande lagstiftning. 

Lä11.1s1yrclsen i Uppw1la liin finner i likhet med rättighetsskydc.lsutredningen 

att starka skäl föreligger för att de lagförslag som berör fri- och riitti!;!heter blir 
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foremtll fiir eftertanke ol'11 ;lllmiin debatt \·ilket s"ulle hli miijligt genom 

utredningens forsl<1g. J\v utredningens exempliliering av vilka lagar som 

antingen l1clt eller delvis skulle hli heri'irda av det siirskilcla lagstift ningsfor
faranclet finner tunsstyrelsen att. trots de föreslagna undantagen. ett mycket 

ston antal lagar skulle beröras av detta förfarande. Följaktligen skulle en 

sjiiltedel plus en av riksdagens ledamöter under de sista tolv månaderna av en 

mandatperiod effektivt kunna hindra majoriteten av riksdagen att fatta beslut 

i ett stort antal iirenden, vilket skulle strida mot den tidigare uttalade 

principen att majoritetens beslutanderätt bör bevaras oförkränkt. Enligt 

liinsslyrelsens uppfällning bör diskuteras om det inte iir praktiskt möjligt att 

nå åsyftade resultat utan att samtidigt erhålla en sådan negativ verkan. 

Kanske skulle man genom en förstärkning av det materiella innehållet 

betriiffandc de ifrågavarande riittigheterna kunna avvara eller begriinsa 

procedurregler vilka snarare ökar iin minskar byråkratin. 

/.iims1rrclw11 i A'ro110/)('rgs ltin delar uppfattningen att inskriinkningar i fri

och riillighctcr i m~rnga fall iir ofr~111komliga. Det iir emellertid rimligt att 

lagstiftningslorforandet i sådana fall omfattas av prm:edurregler som om 

möjligt förhindrar förhastade beslut under intryck av tillfälliga opinionsbild

ningar. som inte iir grundade p<I sakliga överviiganden. 1.iinsstyrelsen uttalar 

att det siitt som riittighetsskyddsutredningen föreslilr J'ör att avgriinsa 

tilliimpningen av det siirskilda förfarandet vid en första anblick kan företi.tlla 

onödigt komplicerat. Det torde dock vara ofränkomligt att göra noggranna 

an;igningar för att tillförsiikra riksdagen ett avgörande inflytande p[i 

tifömpningcn av det s;irskilda lagstiftningsrörfarandet. Linsstyrelscn anser 

att utredningens förslag i denna del. som ytterst J;igger avgörandet hos 

riksdagen, tillgodoser detta krav. Linsstyrelscn tillstyrker diirför i prinL·ip 

forslaget. 

Länss1rrclsc11 i 1-la!lancls län har inga principiella inv~indningar mot 

förslaget. i\tt frågan om begriinsning av fri- och r~ittigheter stundom 

aktualiseras iir ofränkomligl. Det ~ir dod; viktigt att lagstiftningsförforandct i 

dessa l'all omgiirdas av rigorösa besUmmelser för att uppnå genomtänkta 

heslut. Ett uppskov ger tid till eftertanke och debalt samt kan dessutom 

fungera som ett skydd mot tillf?.illiga stiimningar inom landet och mot 

pfllryckningar frän rr:immande liinder. 

SACOISR anser att de invecklade lösningar som har Rireslagits av 

rUttighetsskydclsutredningen kan accepteras. Ltredningcn menar att man 

genom detta uppskovsförf'arande fo.r hiittre möjligheter till överv~igande av 

J'öreslagna r:ittighetsbegr:insningar och möjligheter till offentlig debatt. J\fot 

detta har SACO/SR inget att inv:inda . 

. ')i·cnska/(iretagcm·s riks/iirhuncl !inner det föreslagna uppskovsförl'arandet 

v~isentligt, eftersom det ger goda mii.iligheter till allmiin debatt om r;ittighets

hegriinsande forslag. Samma uppL.1ttning har U~F. Enligt förbundet kan det 

visserligen h:ivdas att den lösning som llireslås av rUttighetsskydclsutred

ningen bcgr:insar den parlamentariska principen alt majoriteten skall ha 
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miijlighel all vid varje tillliille genomdriva sin vilja. Lltredningen har 
emellertid enligt LRF:s mening v:il viigl beriirda intressen mot varandra, och 
enligt llirbundets hestiimda uppl~1llning utgör llirslaget om ett siirskilt 
förfarande vid riit t ighetsbcgriinsande lagbeslut inte n[1got brott mot grund
tan 1-.en bakom den politiska demokratin och dess majoritetsprirll'ip. 

S1wiges Radio kan på det hela taget ställa sig positiv: uppskovsförfarandet 
(som inte kan komma i fråga genom alltför begränsade opinioner) ger 
möjligheter till noggrant övervägande och tid för en allmän debatt, bl. a. i 
massmedierna, rättighetsskyddet går inte utöver det område det skall gälla 
och man inför en prövning i lagstiftningsiirenden, där det undersöks i vilken 
mån rättighetsbegriinsningar är möjliga. Sveriges Radio anmärker att riittig
hetsskyddsutredningen inte behandlar sådana inskränkningar i yttrande- och 
informationsfriheten i rundradion som statsmakterna och radioniimnden kan 
besluta om eller rnedverka till genom eller med stöd av de avtal regeringen 
ingår med företaget och dess dotterbolag. Företaget utgår emellertid ifrån att 
dessa frågor behandlas i yttrandefrihetsutredningens arbete och att Sveriges 
Radio får tillfälle att i det sammanhanget framföra synpunkter. Sveriges 
Radio finner att riittighetsskyddsutredningens grundläggande synpunkt, att 
ett beslut om rättighetsinskränkningar måste föregås av ett omsorgsfullt 
överviigande och att det inte är tillräckligt alt enbart politiker och experter 
engagerar sig, är riktigt. Det skall finnas tid för allmänheten att ta kännedom 
om och tillfälle att debattera ett förslag till rättighetsinskränkning. Det är i 
denna hjärtpunkt i utformningen av fri- och rättigheter som Sveriges Radios -

etermediernas - roller och uppgifter har en särskild betydelse. 
Sw!riges.för/attarförbund framhåller att det primärt är av största inrikespo

litiska betydelse att grundlagen står fast och att tillfälliga föriindringar i 
majoritetsförhållandena i riksdagen eller i innehavet av regeringsmakt icke 
kan rubba grundlagarna för fri- och rättigheterna. Det måste emellertid 
samtidigt understrykas hur viktigt det är all en regering kan hänvisa till 
grundlagen, när det kommer propåer utifrån om ingripande mot företeelser 
som för en främmande makt ter sig misshagliga. Behovet av speciella regler 
för den lagstiftning, som begränsar fri- och rättigheterna, skall enligt 

förbundet ses ur båda dessa aspekter. Såvitt förbundet kan se har riittighets
skyddsutredningen lyckats konstruera en lagstiftningsmekanism som tar 

hänsyn till på en gång behovet av spärregler och respekten för den 

representativa demokratiens sätt all fungera. Någon absolut förseningsme

kanism föreslås således inte. Om en stark majoritet i riksdagen är ense om 
lagförslaget, kan detta genomföras omedelbart. Är däremot meningarna 

delade.ges en minoritet möjlighet att framtvinga vad man skulle kunna kalla 
betänketid. Frågan om vilken lagstiftning som skall underkastas dessa regler 
är naturligtvis mycket svår att avgöra. Det är antagligt all andra metoder i1n de 
utredningen föreslagit också skulle kunna vara användbara, men såvitt 
författarförbundet kan se har man åstadkommit så många garantier all 
övergrepp icke bör kunna komma i fråga. Förbundet förordar, så vill det gäller 
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de in1res.~en del har att bevaka, lag~1iftning i enlighet med ulredningens 

llirslag. 

RegNi11g1rii11e11. som hiir lill de inslanser som in l c la r n [1 g n n 

ull ryck I i g s l ii 11 ni n g lill fiirslagCL, fr<1111hällcr att fijr.-;lagel mcdffo· 

betydande griinsdragningsprohlcm l'ramfiir allt i friiga om tolkningen a\' om 

ett lagförslag innehiir begriinsning i n{1gon fri- och rii1tighet. Siirskilt invecklat 

kan det bli i fr[1ga om stiirre lagliirslag, t. ex. ny barnav~mlslag. vilka 

innchtiller en miingd bestämmelser av olika slag som kan beröra någon fri

och riittighet. Det kan därllir bli svärt att hantera systemet rent praktiskt trots 

att utredningen på ett förtjiinstl'ullt siitt gått igenom den viktigare lagstift

ningen och närmare angivit i vilka hiinseenden det siirskilda lagstilinings

llirf'arandet enligt fiirslagct skall tilliimpas. Rcgeri11gsråde1 Pl'llh1 har för sin 

del tillagt alt det l'liresl<igna siirskilda förfarandet i del praktiska arbetet i nl'11 

utom riksdagen mäste leda till många sdrigheter och medföra mycket 

krängel och ofta iiven osiikerhet om riittsliiget. Han anser det diirfor angeliiget 

att statsmakterna noga överviiger, huruvida verkligen f(irdelarna med den 

tilltänkta ordningen iir så pMagliga all de kan antas komma att uppdga de 

ovedersiigliga nackdelar som det siirskilda förfarandet medför. 

Frän rent principiella synpunkter anser JK metoden med ett uppskovsför

farande, som ger möjlighet till noggranna överväganden och debatter innan 

begränsningar vidtages i rättigheter, tilltalande. När JK söker klargöra vad 

metoden i praktiken innebär, inte minst för lagstiftningsarbetet, träder 

emellertid tydliga nackdelar i förgrunden. En av de nackdelar JK syftar på iir 

att det föreslagna förfarandet kommer att omfatta ett mycket vidsträckt 

lagstiftningsområde. JK anser att förslaget om ett särskilt beslutsförfarande 

vid sin tillämpning kan leda till problem av olika slag. Gränserna för 

tillämpningsområdet kan bli särskilt vanskliga att dra och över huvud taget 

kan lagstiftningsarbetet komma att tyngas av tidsödande och svårlösta 
problem. Inte minst kan systemet medföra belastning för lagrådet till men för 

deltas egentliga och åtminstone ofta viktigare arbetsuppgifter. Ett frekvent 

tilliimpande av det tänkta förfarandet kan leda till en fördröjning i lagstili-
ningsarbetet som knappast kan anses stå i rimlig proportion till det intresse 

som ll\rfarandet avser att tjiina. Vidare kan det inte vara praktiskt att olika 

delar av en och samma lag skall beslutas genom skilda förfaranden, hur 

utredningen nu iin har tiinkt sig systemet utformat. De nu niimnda 

problemen och svärigheterna kan också få elen effekten at1 yrkande om det 

siirskilda förfarandet framstiills alltmer siillan och att syftet att på delta siitt 

t'iirstärka fri- och rälligheterna diirigenom mer eller mindre förfelas. Enligt 

JK:s mening bör det särskilda l'i.irforandet vara en undantagsl'öreteclse. 

Liksom begreppet grundlag har ansetts höra förbehällas ett fåtal lagar bör det 

kvalilicerade förfarandet för lagstiftning som begränsar fri- och riilligheterna 

f'örbchi1llas Clt renat lagar och rii1tsomri1den. Tiden har inte medgivit JK några 

niirmare överviigandcn i frågan hur en begränsning bör ske. Fri\gan iir 

dessutom så politisk att han inte har anledning att gå in p{1 några detaljer. Det 
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liireli.1ller J K L'mellcrtid som 1im antalet generella undantag hnrde kunna 
utiikas viiscntligt. Lk inviindningar sllm enligt JK:s mening bn riktas mol 

l<irslaget diimpas i praktiken naturligt\·is diirigenom all det siirskilda 
liirfarandels anviindning giirs heroende av yrkande od1 genom att lagför
~laget i frl1ga med viss kv·a\ificcrad majoritet kan antas utan uppskovsli:'>rfa

rande. Men JK kan iindi1 inte helt hortse frt1n de nämnda invändningarna. 
l'nlip hans 111ening synes en viss skepsis i och för sig hefogad retb1 mol 

kntYel pii yrkande./\\' olib sbl synes ingalunda siikert att uppskovsyrkande 

kommer att framstiillas i avsedd eller önskvärd omfattning. Partipolitiska 

motiv kan ha denna effekt men också leda till motsatt effekt, dvs. el\ alltfiir 

frck vent framstiillande a\' yrkanden om uppskov. Om dessutom riksdagens 

partipolitiska sammansiittning iir sådan all Jen nöddndiga kvalificerade 

majoriteten inte kan uppn[1s, kan ett flitigt hcgagnandc a\' uppskovsförfa

randel innebära allvarliga nackdelar för angcliigen lagstiftning. 
llol'rii11c11 /(ir Örre ;\'urr/a11d ifrågasiitter om rättighelsskyddet bör 

forsUirkas men har inga avgörande inviindningar mot den lösning i sak som 

riittighetsskyddsutredningen har föreslagit. Hovrätten anser att RF:s regler 

om lagstiftningsforfarandet redan i dag iir krångliga och i flera hänseenden 

opraktiska och svårtilliimpade. Det fanns redan före de nu ifrågasatta 

ändringarna skiil att se över regelsystemet for att göra detta mera funktionellt. 

Dessa skiil ökar i tyngd om det särskilda förfarande som nu föreslås också 

införs. Ett stort antal lagar och ett mycket stort antal enskilda bestämmelser i 

existerande lagar kommer att falla in under förfarandet. Den praktiska 

konsekvensen av detta skall självfallet inte överdrivas men nog hade det varit 
en avgjord fördel, om man hade kunnat bcgriinsa förfarandets tillämplighet 
antingen till sådana fri- och rättigheter som framstår som mer centrala eller på 
något annat siitt. Den valda lösningen har visserligen den fördelen att antalet 

griinsdragningsproblem minskar. Men samtidigt leder den till resultat som för 
den vanlige medborgaren måste framstå som siiregna. Den omfattning som 
förfarandet har fått gör också att man i större utsträckning iin vanligt måste gå 

till motiven för att begripa grundlagsrcgelns faktiska innebörd. Avslut

ningsvis pekar hovriitten på konsekvenserna för arbetet såväl i regeringskans
liet som i riksdagen av ett siirskilt förfarande av föreslagen typ. 

l\ammurrätte11 i Giitchorg anför att det i förstone kan te sig invändningsfritt 

att införa ett siirskilt lagstiftningsförfarande vid riinighetsbegriinsandc 

lagstiftning och därigenom förstärka skyddet för rättigheterna. Det är dock 

knappast möjligt att bortse frän de praktiska svårigheter som med nö<lviin

dighet iir förknippade med ett invecklat beslutsförfarande. Men iiven ur 

prinL·ipiell synvinkel ter sig vid närmare eftertanke den valda metoden för 

skydd mot övertramp från lagstiftarens sida tveksam. Metoden innehåller tva 

alternativ fl.ir att ge den efterstriivade skycldseffekten, kvalificerad majoritet 

och förliingd betiinkctid. Det förstniimnda alternativet hetydcr i realiteten 

ökat inflytande llir en minoritet, medan det andra kan meclfora handlings

förlamning. Konstruktionen med dessa skyddsmckanismcr torde vara 



15 

framsprungen ur en misstro mot den lagstiftande ll.irs;1mling.:ns l!irm[1ga att 

alltid veta sitt eget och landets b;ista. Den kan m[ih:inda äg;1 ett visst 

ber;ittigande för .:xcept ionella situationer av yttre eller inre 1'ris m.:n knappast 

fiir nurm•tla forh{1llamlc11. Anledningen till att d.:t giirs undantag fr[tn det 

siirskilda lagstiftningsllirfarandct iir framlör allt att de :ir s{1 vanligt l(irL'kom

niande. Fnligt kammarriillens uppfattning urholkas hiirigenom till stor del 

det skydd man <iger sig vilja ge. Det foreslagna lagstiftningsfi:irfarandct 

innehiir att en minoritet a\· riksdagen ff\r möjlighet att f(irclriija en reform. 

,:\ven om minoriteten diirmed inte får n{1got absolut veto, riir det sig iiml<'1 om 

ett avsteg friin majoritctsprincipen,som utredningen ansluter sig till. S[1lunda 

skall en reform som majoriteten av medborgarna lin ner angel:igen inte kunna 

genomföras s{1 snahht som önskdn. Enligt kammarriiltens mening innehiir 

detta en diskutabel avvikelse frän den demokratisk-parlamentariska grund

idcn att folkets i val uttalade vilja skall ha sr1 direkt genomslagskraft pil 

politiken som möjligt. Den foreslagna ordningen kan rn betnlande riickvicld. 

\'id en stor lagstiftningsrefurm torde det ganska ofta förekomma nägon eller 
n<lgra riittighetsbegriinsande flireskriftcr som inte omfuttas a\· de undantag 

som riittighetsskyddsutredningen föreslär. Oftast saknar de sannolikt avgi.i

rnnde hetydt::lse för reformen men hör änd[i finnas med. T. ex. kan det finnas 

en hestiimmelse som tillåter att förhandling inför domstol h;'tlls inom stiingda 

dörrar. S{1vitt kammarriitten har kunnat finna skall det siirskilda lagstiftnings

llirfarandet i omröstningshänseende tilliimpas endast på de rättighetshegriin

S<lllde foreskrifterna. Effekten av ett yrkande att det särskilda förfarandet 

skall tilliimpas på dessa fi.ireskrifter torde iind~1 bli att hela lagstiftningspro

jcktet mftstc vila, om inte tillräcklig majoritet uppnås angående de riittighcts

begränsande föreskrifterna. Detta innebiir att en politiskt omstridd reform 

kan stoppas av en riksdagsminoritet genom yrkande att det siirskilcla 
lagstiftningsfiirfi.1ranclct skall tilliimpas på de riittighetsbegriinsande föreskrif

terna. iiven om det i sjiilrn verket inte iir ckssa forcskrifter som i.ir omstridda. 

\ isserligen kan hiivdas att en viss form a\' siirskilt lagstiftningsförfarancle 
finns redan nu. niimligen vid grundlagsiindringar. Det finns emellertid 

principiella skillnader. De siirskilda regler som gliller fi.ir grundlagsändring ger 
garantier för att iindringen står i överensstiimmelse med en aktuell folkopi

nion !regeln om mellanliggande vall. Det nu föreslagna lagstiftningsförfa

randet motiveras emellertid endast med att det skall ge tid for eftertanke, 

något som inte iir riktigt samma sak . 

.!uridiska/akull<'ls11ä111ndc11 i Lund inviinder mot det slirskilda lagstiftnings

l(irfarandet att det inte erbjuder något fullt siikert skydd mot alltför 

långtgående riittighetsbegrfosningar i kritiska situationer. Fakultetsniimn

clen ifrågasiitter om det inte skulle vara möjligt att nå ett effektivare 

riittighetsskyclcl pli andra viigar. Om yttrandefrihetsutredningen lyckas med 

uppgiften att utarbeta ett förslag till allmiin yttrandefrihetsgrundlag, kommer 

problemet att fä sin lösning hetriiffande en mycket vlisentlig kategori av de 

grundliiggande fri- och rättigheterna. Det iir dock ovisst hur lång tid denna 
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utredning kommer att u och vilka resultat den kommer all ge. En annan 

frarnklllnli!:! vii!:! skulle \·ara all siik<t hygga ut och precisera c.k materiella 

skyddsregler. som 197'1 inforcles i 2 kap. 12- 1-1 ~~ RF. Fn nalllrlig utgångs

punkt borde h:irvid vara all det i själva verket \ir g_anska Utt att identifiera de 

faror. som det i friimsta rummet giiller att motverka. En hlick p~! förhållan

dena i i1tskillig~1 friimmande liinder visar att den angcliignaste uppgiften iir att 

forhindra sitdana riittighetshegriin~ningar som syftar till att undertrycka den 

politiska oppositionen och kritiken mot de makthavande. Även om det 

mrnwdligcn in le iir någon liitt uppg.ift all omsiitta denna gruncltanke i lagtext. 

hordc det inte vara omöjligt att ge de nyssniimnda skyddsreglerna en mera 

genomtiinkt och precis utfi.irmnin:; iin de har för niirvarande. Om en slidan 

llirhiittring av de materiella skyddsreglerna forenades med en aktivare 

lagprövning. skulh: man enligt fakulletsniimndens mening vinna en 

viisentlig f(irstiirkning av skyddet frir de grunclliiggande fri- och riittigheterna. 

En lörstiirkning av riittighetsskyddet med en materiell metod skulle doL·k 

krii,·a en ny och tidsiidande utredning. Då en förstärkning av grundlags

skyddet for fri- och r:ittigheterna J'ramstär som ett angeläget önskemål. vill 

fakultetsniimnden inte motsiitta sig att det föreliggande f'örslaget genom

fors . 

. \rensko a1•dc/11i11gc11 ar /111cmario11el!ai11risrko111111issiv11en framhåller att det 

iir angeliiget att stiirka grundlagsskyddet för nertalet av de fri- och riittigheter 

som omfattas av 2 kap_ RF. Det framlagda förslaget kan ses som ett alternativ 

till direkt kra\' på kvalilicerad majoritet för heslut om hegr~insning. en v~ig 

som i sig vore naturlig. Mec..1 tank·~ på de siirskilda svårigheter - bl. a. dess 
möJliga inverkan på domstolarnas lagprövningsskyldighet - som ett system 

med direkta föreskrifter om kvalificerad majoritet kan innebära. har den av 

utredningen nu förnrd;1de tekniken onekligen vissa fördelar. Resultatet har 

dock hli\'it en inte siirdcles HittillgUnglig lagstiftningsprodukt, något som 

likviil tyvUrr torde vara ofrånkomligt. Avdelningen ifrågasUtter om den 

föreslagna ordningen kommer att ge så starkt skydd för de grundläggande fri

och riitt ighetcrna som :ir päkallat. 

Afrdborgarränsriirelsen anser sig frc'rn sina synpunkter inte ha anledning 

mots~itta sig förslaget men bedömer att denna ordning får ett ganska 

hegriinsat viirde utom i siirskilcla fall. Om t. ex. under sista året i en valperiod 

uppsko\' begiirs. innebiir detta an saken skjuts över valet. Riksdagens 

majoritetsförhållanden kan då ha ~indrats. niir frägan ei'ter ett är upptages till 

fortsatt och slutlig behandling. Enligt medborgarrlittsrörelsens mening är det 

längt mer angcliigct att införa regler i grundlagen, som föreskriver att 

lagförslag som möjliggör mer långtgående ingrepp i grumllagsskyc..ldade 

riittsfi.irh{tllandcn skall fattas med kvalificerad majoritet. t. ex. med två 

tredjedels majoritet. I !ar grundlagen faststlillt vissa riittigheter som skall 

skydda lie enski!lla. bör inte ti!!Hilliga parlamentariska majoriteter. som 

kanske inte ens motsvaras av någon majoritet bland v~iljarna. få med nägon 

rösts övervikt besluta långtgiiende intrång i dessa rättigheter. Medborgar-
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riittsriin:lscn frarnhållcr siirskilt vikten av all s:1dant skydd ~stadkommes på 

iigandcriittL'llS omr[1de. Ln knapp majoritet biir t. ex. inte ha miijlighet att anta 

lagar som bcriivar en samh;ilhgrupp. vilken majuritclL'n inte r:iknar till sitt 

dliarundcrlag, dess eknnomisk<t existens. Det bör r~1da en l[mgtgäenJe 

parlamentarisk enighet riirantk sätlana ingrepp i olika individers stiillning 

Slllll iir a\ si\ gcnorngripande slag all grunden for deras tillvaro satts p[t spel. 

~lcdborgarr;ittsrörclscn anser att fr[1gan nm kvalificerad majmitet m[1ste 

utredas vidare. Om den ordning som riittighetsskyddsutredningen nu har 

mreslagit fiir r;ittighctsinskriinkande lagars antagande flirsökwis priivas, kan 

vissa erfarenheter vinnas. Pit grundval av dessa kan man diirpå gi\ vidare och 

utforma nUsta etapp. 
S1·ea lumiill a V s l yrke r helt r ii r s I ag e t Olll ett siirskilt lagstiliningsför

farande. I lovriitten har inte blivit i"ivertygad av riittighetsskyddsutredningens 

argumentering for ett s;irskilt lagstiftningsfiirfarande för fri- och riittighets

bq;riinsande lag. Det iir hnvriit tens uppfattning alt det skall visa sig mii.il igt att 

p[t m[rnga omrfalcn uppnä en godtagbar skyddsnivi't med den materiella 

metoden. Inte heller för de områden som diircf'tcr skulle kunna kvarsttt iir 

hovriitten övertygad om att ett frirfarandeskydd iir IUmpligt. i\.fot tidigare 

fiirslag om ett siirskilt Rirfarande har inviints att det skulle strida mot den 

parlamentariska demokratins majoritetsprincip att läta olika minoriteter 

diktera riksdagens beslut. H;ircmnt anför utredningen att minoriteten enligt 

frirslaget endast skall kunna utverka beslut om uppskov, sålunda ett beslut 

om .fiir/im111der. Även om detta i de 11esta fall skulle vara ett riktigt 

betraktefsesiitt. skulle enligt hovriittens mening beslutet iindock i ätskilliga 

fall komma att rramstå som ma11•ric//1. S:irskilt kunde sä vara fallet om den 

föreslagna lagen hade sin fr~imsta betydelse för ett omedelbart föreliggande 

förhållamle eller om förslaget under vilandetiden iindrades i någon viisentlig 

del eller rent av återkallades. Den berörda inviindningen måste alltså siigas ha 
visst fog för sig. Utredningen har sökt att i hög grad begriinsa till~impnings
omrädet får det siirskilcla förfarandet. lfarjiimte gör u l redningen det all rniinna 
uttalandet att den normala löpande reformverksamheten under inga omstän

digheter fär förhindras. I lovrätten mäste - på samma s:itt som skedde i 

hovriittens yttrande över fri- och riittighetsutreclningcns betiinkande - viinda 

sig mot uttalanden av detta slag. Sjiilvfallet iir det angeliiget att viktiga 

reformer inte i onödan bromsas upp av procedurfrågor eller liknande. Men det 

iir samtidigt minst lika angel:iget att fri- och riittighetsfrägorna hälls ständigt 

aktuella just i det löpande reförmarbctet. Detta giiller inte bara. m:h kanske 

inte ens friimst. frågor om begriinsning av viss s~irskild fri- eller riittighcl utan i 

viil så hög grad vad som ovan kallats medborgarnas totala fri- och 
riittighctssituation. Sådana aspekter mitste beaktas pä ett tidigt stadium, och 

de måste rn e1vseviird tyngd ni-ir olika imrcssen skall viigas 111tll varandra. 

l.'ttalanden som det [Hergivna skulle kunna vara iignadc att minska tilltron till 

de bakom utredningen stående riksdagspartiernas vilja att pli allvar under

kasta sig n[1gra begriinsningar i sin harnllingsfrihct. För hovrii1ten ~ir det 
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uppcnhart att de ll:ircslagna rcgkrna skulle rm.:dfi.ira milnga praktiska 

prohlcm. hädc i l;1gs1irtningsarbetet od1 senare. Fijrslat;et kri!nglar ytterli!,'.are 

till ett redan invecklat system. I lovr:i11en tar ocksii upp fr[1gan om de 

t(ireslagn;1 rcglern'\ -;kulle innebiira ni1gon pi\taglig forst~irkning a\' skyddet mr 

fri- nL·h r:ittigheterna. 1 luvriitten kan inte finna att s~l skulle \'ara fallet. 

NDrnlalt tinns det redan nu til\r:ickigt utrymme mr diskussitll1 i 01lla viktig<! 

frilgt>r, ol'11 i de fall dör enighet inte kan ni1s trots allm:in dehatt och 

i'l\'l:rl:iggningar inum utskott och i kammaren saknas ckt anledning att riikna 

med att en fiirclri)jning med tol\' 111;\nader s:irskilt of"ta skulle leda till att det 

~lutliga hölutet hle\' ett annat :in vid omedelbart avgörande. Och regler som 

giir fiirL1randc1 omst:indligt och försenar besluten har inte något drdc. om 

man inte 1--<tn pi1r:ikna att de samtidigt rnr betydelse för beslutens innehäll. 

\'idare finns det enligt hovriittens mening anledning att befara att de 

t'<.ireslagna reglerna skulle visa sig otillr:ickliga t'ri'!n skyddssynpunkt. om drt 

land r[ikadc i ett mera onormalt liigc. \fan kan inte lita på att reglerna skulle 

fungera tillfredsst:illande i sadana lriingda l)Ch upphetsade liigen, d:ir risken 

t!ir felaktiga beslut och d:irmed behovet av skydd iir störst. Trots all de 

foresiagna reglerna om ett <irskilt förfarande naturligtvis inte kan f'ränkiinnas 

allt skyddsv:irde. anser hovriitten all de framförda inv:indningarna har sådan 

tyngd att förslaget inte bör leda till lagstiftning. 

JO anför: 

R;i1tighctsskyddsutredningen l:imnar en utforlig redovisning av vilka lagar 
som dess förslag kan 1jnkas beröra. Redovisningen iir niirmast :ignad att 
fi.irskr:icka. Trots att redovisningen anges inte vara fullst;indig :ir antalet 
heriirda lagar mycket stort. Det visar sig också att i flera fall utrymme kommer 
att linnas för 1 \'ekan om en lag skall ·rnses röra en begriinsning av någon av de 
angi\'fia r:inigheterna eller inte. Ltredningcn har inte alltid kunnat taga 
best:imd stiillning i frågan och på andra punkter iir riktigheten av dess 
sUllningstaganden inte höjd över diskussion. 

Ltredningen iir medveten om att dess förslag skulle medföra att ett 
komplicerande element införs i lagstiftningsverksamheten. Jag fruktar att 
komplikationerna blir betydande och all nackdelarna av förslaget kommer att 
\·:iga över fördelarna. Fråga om riittighctshcgriinsning föreligger eller ej kan 
komma upp i snart sagt vilket lag:ircnde som helst och v[11la strid och omgång. 
1\1an rnr inte heller förbise att yrkanden om uppskov kan komma att 
framst~illas i mer eller mindre illojalt syhe och att 5/ti-regeln inte sätter sp:irr 
hiiremnt om tillriickligt manga röstar emot omedelbart antagande. Jag kan 
med hiinsyn till det anförda inte tillstyrka förslagets genomrörande. 

Förslaget a 1 t ett lagförslag som angär bcgriinsn ing av fri- och r:it t ighctcr 

skall\·ibundcrfi.irutsiittningavyrkande av liigst tio riksdagsle

d a möt c r har föranlett uttalanden i olika riktningar i några remissyttran

den. 
Doms10/s1·erke1 anser alt det inte kan uteslutas att den föreslagna ordningen 

for ett uppskO\·slcirfarande kan inneh:ira en viss fara for det parlamentariska 

t~\rfarandet. Befogenheten att få ett lagförslag vil,mdeförklarat har av · 

r;ittighetsskyddsutrcdningen tillcrkiints en st1 liten grupp som tio riksdagsle-
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damliter. Ut parti som på grund av sina åsikter helt saknar stiid hos i.ivriga 
riksdagspartier oeh diirigenum står utan egentligt politiskt inflytande kan 
frestas att anviinda uppskovsyrkanden i obstruktionssyfte. Det finns i v:1r 
omviirld exempel på extremistpartier som l"iirsiiker n{t sina syften genom att 

sabotera det politiska maskineriet. Det kan \"iil inte helt uteslutas all sådana 
partier kommer att dyka upp iiven i Sverige. Enligt domstolsverkets mening 
skulle det vara viirdefullt om någon garanti kunde skapas mot all uppskovs
för(;1randet kommer att anviindas på ett illojalt siitt. En tiinkbar lösning iir att 
J[1ta sjiilva yrkandet om vilandemrklaring av lagfrirslagd bli ICiremål för 
omriistning i riksdagen, varvid en majoritet om minst fem sjiittedelar av de 
riistandc skall kunna förkasta yrkandet. Riksdagen 11\r p[1 s{1 siitt en möjlighet 
att reagera mot ett illojalt "filibuster"-förfarande från en grupp lcllami)ter 

utan <1tt riksdagen för den skull - vilket utredningen föreslår - måste med 
kvalificerad majoritet anta sjtilva förslaget. 

Juridi.~ka .filk11/tet.rnii11111de11 i Stockholm har uppfattningen att ett sätt att 
reducera riskerna för att riksdagens arbete allvarligt hindras är att skiirpa 
kraven for att ett uppskovsyrkande skall m framstlillas. Niimnden kan inte 
finna att fördelarna med en reform av föreslagen art allvarligt skulle 
iiventyras, om det i stället föreskrevs att yrkande om uppskov skall viickas av 
minst en tiondel av riksdagens ledamöter. En sådan sklirpning skulle fungera 
som en garanti mot att uppskovsinstitutet aktualiseras i rent obstruktions
syftc. Samma åsikt har)uridiskafakulrcrsnämnden i Lund. 

Srcrigc.1 Radio anser att förslaget, att det särskilda förfarandet skall vara 
tilliimpligt endast om yrkande därom görs under riksdagsbehandlingen, 
verkar rimligt. Det gäller i detta sammanhang också att linna en lämplig 
avviigning mellan kravet på att en minoritet inte får avgöra den ev. 
riittighetsbegrlinsande effekten av ett lagförslag och kravet på att riksdags
majoritcten inte fär suvcriint bestämma i denna typ av f"rågor. I det första fallet 
skulle man frångå demokratins grundläggande tlertalsprincip, i det andra 
skulle man förlora skyddscffekten av en siirskild lagstiftningsprocedur. 
Utredningens avviigning på denna punkt förefaller Sveriges Radio vara en 
liimplig lösning. En nackdel med förslaget är dock att, om inget yrkande 
framförs om prövning av huruvida ett lagförslag faller utanför eller innanför 
det särskilda lagstiftningsförfarandet, lagförslag om inskränkningar kan antas 
omedelbart enligt vanliga allmänna regler i riksdagen. Det är svårt att bedöma 

om risken härför är stor eller liten. Sveriges Radio kan inte finna att 
utredningen berört den problematiken. Emellertid är det svårt att finna ett 
helt säkert system utan att det blir arbetsmässigt tungrott. En lösning vore att 
den instans som framlägger ett lagförslag alltid motiverar huruvida forslaget 
enligt dess mening innebär en riittighctsinskränkning eller ej, om inte annat 
for att ett sådant påpekande skulle kunna vara en påminnelse för riksdags
ledamöterna om problematiken men även en viktig upplysning för mass
medierna. Sveriges Radio anser vidare att procedurreglerna för lagstiftnings
förfarandet kan diskuteras, t. ex. om just tio ledamöter är det riitta antalet för 

2J RiAsdage11 19i8! 79. J sam/. Nr I 95 
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att ett yrkande om siirskilt tlirli.trande skall bifallas. 
Enligt l.a11cls1i11gs/iirh1111clc1s uppfattning llirefal ler riittighetsskyddsutred

n ingens forslag på denna punkt ha blivit onödigt omstiindligt. Det synes 
sälunda inte egentligen finnas anledning att stiilla upp krav p<'I art en minuritet 
på just tio riksdagsledamöter skall yrka vilandeflirklaring av lagförslag pa 
detta omrfale för att en sadan ocksä skall iiga rum. Om fem sjiittedelar av de 
röstande iindå kan driva igenom att lagförslaget antas omedelbart iir ju inte 

ens en minoritet p[1 58 ledamöter tillriicklig (om alla 349 ledamöter deltar i 
omröstningen) garanti för att minoritetskravet ocksä skall bli riksdagens 
beslut. Lanclstingsförhundet finner det diirför vara en praktiskt enklare 
lösning om lagförslag inom ifrågavarande riittsomri\c!e alltid - sålunda iiven 
utan att siirskilt yrkande diirom blivit framstiillt över huvud l<tget - förklaras 
vilande i tolv mänader. om inte riksdagen med fem sjiittedels majoritet 
beslutar att det skall antas genast. 

Frägan om hur I ii n ge ett I a ~förs I ag ska 11 vi I a tas upp av ett par 
remissinstanser, som forordar en uppmjukning av förslaget i denna del. 

Doms1olsl'crket konstaterar att ett lagförslag kan innehälla bäcle si\dana 

stadganden som kräver iindring i grundlag och sådana som blir underkastade 

det föreslagna siirskilda Jagstiftningsförfarandet vid begränsning av fri- och 
riittigheterna. Som exempel nämns ett lagförslag: med förhud mot visst slags 
pornografi. Ett sådant förslag kan innehålla stadganden som inskriinker 
tryckfriheten och kriiver ändring i TF och stadganden som berör yttrande
friheten till exempel förhud mot försiiljning av (iJm och videogram med visst 

innehåll. - Tidsfaktorn är enligt riittighetsskyddsutredningens IOrslag 
bestämd på olika siitt vid grundlagsiindring: och vid hegriinsning av fri- och 
riittigheterna. Det giiller utgångspunkten för beriikning av tiden, tidsrymden 
och möjligheten till undantag i vissa fall. Dessa olikheter kan vid en 
lagstiftning av angivet innehåll medföra att iindringen i grundlagen kan 
genomföras snabbare än begr~insningarna i yttrandefriheten. Ett sådant 
förhållande vore ologiskt. Det behövs ju inte l~ingre beUinketid för att 
begränsa yttrandefriheten än tryckfriheten. Domstolsverket föreslår därför 
att de föreslagna bestämmelserna om tidsfrister samordnas. Den minst 
ingripande förändringen av förslaget synes vara att man ger konstitutions
utskottet befogenhet att besluta att ett lagförslag, som angår begränsning av 

fri- och rfötigheter och som har förklarats vilande, skall tas upp till behandling 
tidigare än efter tolv månader. Denna befogenhet skulle gälla i de fall då ett 
val ägt rum mellan det att lagförslaget första gången anmiilcles i riksdagen och 

frågan väcks om att ta upp det vilande ärendet. I nviindningar mot lagförslaget 
har i sådant fall kunnat föras fram i valet och det finns diirigenom siirskilda 

garantier för att frågan kunnat uppmärksammas och bli föremål för debatt. En 
ytterligare garanti mol missbruk kan skapas genom att föreskriva att beslutet 

av konstitutionsutskottet måste fattas med kvalificerad majoritet, fem 
sjättedelar av ledamöterna. 
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/_ii11s.111·rl'lse11 i kronoht'rgs lcin anser all del iir I vcksanll om uppskovets 

Jiingd bör bestämmas till så lång tid som tolv munader. Om en lagförslag inte 

genast antas eller förkastas med föreslagna röst majoriteter skall yrkandet om 

uppskov prövas <1v konstitutionsutskottet. Utskottet får inte avsla yrkandet 

utan all hiira lagr{1det. E11 sådant förfarande kan dra u1 p<'11idcn m:h motivera 

en uppskovstid om tolv månader. Om utskottet emellertid bifaller yrkandet 

kan den föreslagna uppskovstiden framstå som onödigt lång. Riksdagens 

beslut bör i sådana fall kunna fattas eficrett kortare uppskov utan att ävcn1yra 

syftet med det särskilda lagsliflningsförfarandet. Liinsstyrelsen vill ifråga

s~i11a om inte i sådana fall en kortare uppskovstid hör kunna föreskrivas. 

Lagförslagel kan ju avse en fri- eller riittighetsbegränsning som, utan att 

förslagcl omedelbart antas med fem sjiittcdels majoritet, av riksdagsmajori

lcten anses som motiverad och angeliigen att genomföra. En liknande 

ins1iillning har liinss1yrl'lsC'n i I/al/ands Jiin som ifrågasäuer om inte tolvmå

nadersfris1en iir onödigt lång med tanke på syftet med det särskilda 

lagstift ni ngsförfarandet. 

I några remissyttranden uppmärksammas förslaget att det skall vara 

möjligt att föreslå sådana j ä m k ni n g ar i ett vilande lagförslag 

som ligger inom ärendets ram. 

1/ii!!,sta domswlen framhåller att den gränsdragning som ligger i uttrycket 

"inom ärendets ram" i förevarande sammanhang är särskilt betydelsefull. 

Går iindringsförslaget utöver ärendets ram, roreligger nämligen ett nytt 

förslag, som på yrkande av erforderligt antal riksdagsledamöter kan bli 

underkastat förnyat uppskov. I rättighetsskyddsutredningens betänkande 

anges inte i vilken ordning beslut skall fattas när det har gjorts giillande att 

föreslagna rättighetsbegränsande iindringar i ett vilande lagforslag går utan for 

ärendets ram. En uttrycklig regel i RO av innebörd att sådan fråga skall 

hiinskjutas till konstitutionsutskottet för avgörande skulle enligt högsta 

domstolens mening sannolikt avsevärt minska risken att spörsmålet seder

mera kom under bedömande lagprövningsvis. 

Kritiska till förslaget i denna del är S1•ea hovrä11 och JO. l/ovrä11en anser att 

det ligger en påtaglig minskning av förslagets skyddsvärde däri att ett vilande 

förslag skall kunna ändras även i entydigt skärpande riktning. Det skulle 

alltså, tillspetsat uttryckt, vara möjligt för förslagsställaren att spara de mest 

ingripande rättighetsbegränsningarna till sista omgången, när något uppskov 

inte längre kan utverkas. En sådan ordning framstår för hovrätten som under 

alla omständigheter oacceptabel; de gränsdragningsproblem utredningen 

antyder kan inte vara olösliga. JO anmärker att det i efterhand kan göras 

gällande att riksdagen i andra omgången gick utom ärendets ram och att 

därmed stadgad ordning har åsidosatts vid en lags tillkomst. Samma problem 

kan uppkomma även när ärende inte har vilat men det synes antagligt att 

problemet får större räckvidd efter uppskov. Meningen är ju att tid skall 

vinnas för eftertanke och debatt och mänskligt att döma borde detta leda till 

att nera jiimkningar och ändringar blir företagna än eljest. 
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hirslago.:t att konstitutionsutskottet ska 11 pröva huruvida ett 
lagförslag ang<lr begr~insning av fri- och r~illigheter och att I ag rådet ska 11 

yttra sig i saken för att utskottet skall få besvara frågan nekande behandlas 
i åtskilliga yttranden. l/iigsw tlo111sto/c11 och regcri11gsrättc11 godtar förslaget, 
medan övriga instanser som har y1trat sig i denna del har inviindningar som 
g[ir i olika riktningar. 

Hiigsta tlomsto/cn anser att den föreslagna ordningen medför den fördelen 

all frtigan, huruvida ett lagförslag :mgår r~ittighetsbegriinsning eller inte, blir 
priivad redan i samband med lagens tillkomst. Det ter sig under sådana 
förhållanden mindre sannolikt att gränsdragningsfrågorna kommer att ge 

upphov till hesviirande lagprövningssituationer. Högsta domstolen tar också 
upp frågan om lagrådet vid granskning av varje lagförslag, som har 
remitterats för yttrande, skall undersöka huruvida förslaget har sådan 
innebörd att reglerna om det siirskilda lagstiftningsfårfarandet blir tillämp
liga. Högsta domstolen antar att det visserligen kan vara till fördel for 
riksdagsledamöterna att ha tillgång till lagrädets yttrande i denna fråga när det 
gäller för dem att avgöra huruvida yrkande om vilandeförklaring skall 
framstiillas. Såvitt framgår av vad som anförs i betänkandet torde det 
emellertid inte vara avsen all lagrådet i detta hänseende skulle ha en sådan 
generell granskningsplikt. Trolig1: är att de fall där uppskovsforfarandet 
påyrkas kommer att bli förhållandevis sällsynta. Om detta antagande lir 

riktigt, skulle ett krav på lagrådsgranskning i angiven omfattning inneblira en 
ytterligare belastning för lagrådet utan motsvarande nytta. Anledning för 
lagrådet att i anslutning till remiss från regeringen pröva frågan kan föreligga 
nlir spörsmålet slirskilt behandlas i remissen, och i övrigt torde lagrådet i detta 
skede komma all yllra sig i frågan, om det vid sin granskning av hur förslaget 
förhåller sig till grundlagarna finner slirskilda skäl föreligga all rikta 
uppmlirksamhet på spörsmålet. 

Regeri11gsrä11cn biträder förslaget om lagrådets medverkan i det föreslagna 
!Cirfarandet för rättighetsbegränsande lagstiftning. 

Kammarrätten i Göteborg befarar att den faktiska beslutanderä11en, 
huruvida en rällighetskrlinkande bestämmelse skall få ingå i vår riillsordning 
eller inte, kommer att ligga hos lagrådet och de rättstillämpande organen. 

Kammarrätten har i sitt remissyttrande över fri- och rlittighetsutredningens 
betänkande ullalat sig mot en sådän ordning. Kammarrätten vidhåller denna 
uppfattning och anför att i linje med principen om riksdagsmajoritetens 
beslutanderätt ligger tanken att ingen verklig politisk makt bör tillkomma 

domstolar och andra rättstillämpande organ. Riittighetsskyddsutredningen 
ansluter sig också till den tanken. fråga är emellertid om inte utredningens 
förslag avviker från den angivna utgångspunkten. 

Doms10/s1•erkct anser sig ha anledning att peka på att skyddet för fri- och 

riittigheterna inte blir så starkt som det förefaller vid en första anblick, 
eftersom konstitutionsutskottet tillerkänns befogenhet att med enkel majo
ritet avgöra huruvida ett lagförslag angår rättighetsbegränsning. Det före-



ligger en viss risk för att i extrema situationer. dit ju kanske skyudct biist 
hehövs. konstitutionsutskottet kan komma att mot bättre \'etanck tolka ett 
lagförslag som att det inte in!;(riper i riittigheterna och d:irflir inte kan hli 
föremål för det kvalificerade lagstifiningsförfarandet. Det iir en niiraliggande 
tanke att överflytta heslutanderiitten i dessa frågor till lagri1det eller annat 
organ utanför riksdagen. En sådan lösning skulle emellertid innchiira att man 
tillerkiinde ett opolitiskt organ en politisk maktbefogenhet. Det skulle strida 
mot grundläggande demokratiska viirderingar i vårt land och en s{1dan 

lösning iir enligt domstolsverkets mening helt oacceptabel. Verket framför 

diirf'i.ir inte något yrkande om ändring i det framlagda förslaget i denna del 
utan vill bara erinra om att det enda egentliga skyddet för fri- och 
riittigheterna i framtiden liksom hittills liggtr i att riksdagens majoritet 

respekterar dem. 
Två rernissinstanscr tar upp frågan. om konstitutionsutskottet skall fatta 

sitt beslut med enkel eller kvalificerad majoritet. Sveriges ad\'Okatsam/i111d har 
svårt att inse varför en bestämmanderätt som man inte vill anförtro åt 
riksdagens majoritet i smilet skall få utövas av konstitutionsutskottets 
majoritet. Det är riksdagen. dvs. i realiteten riksd.igsmajoriteten, som väljer 
medlemmarna i utskotten. diiribland konstitutionsutskottet. Majoriteten av 
konstitutionsutskottets ledamöter måste dlirlor antas vid varje särskild 
tidpunkt tillhöra det parti eller den koalition av partier som vid samma 
tidpunkt innehar majoritet i riksdag.en. Rättighetsskyddsutredningen redo

visar inte något skiil varför den av riksclagsmajoriteten valda majoriteten av 
konstitutionsutskottets ledamöter skulle vara mera kompetent och kvalifi
cerad än riksdagsmajoriteten själv att fatta beslut i en sådan fråga. Samfundet 
delar i och för sig utredningens ståndpunkt att avgörandet. huruvida ett visst 
lagförslag iir rättighetsbegränsande eller inte, skall avgöras i konstitutionsut
skottet. Likaså är samfundet av samma åsikt som utredningen när det giillcr 
lagrådets roll i detta sammanhang. Lagrådet skall vara en i förhållande till 
riksdagen enbart rådgivande instans. Det kan inte komma i fråga att tilldela 
lagrådet befogenhet att med bindande verkan för riksdagen föreskriva att den 
extraordinära ordningen skall gälla vid behandlingen av en viss lagfråga. Skall 
emellertid den bestämmelse som lägger avgörandet i konstitutionsutskottets 
händer i de lagstifiningsärenden som det nu är fråga om ha någon mening, bör 
den innehålla att ett avgörande varigenom utskottet förklarar ett lagförslag 
inte vara rättighetsbegränsande skall inom utskottet fattas med viss kvalifi
cerad majoritet. Samfundet erinrar om att kr:ivet på kvalificerad majoritet i 
konstitutionsutskottet har godtagits av utredningen såvitt gäller undantag 
från den föreslagna tidsfristen i grundlagstiftningsärende. Sl'enska avdel

ningen a1· lntemarionel/ajuristkommissioncn anser att en svag länk i lagstift
ningsproceduren är att konstitutionsutskottets bindande beslut i samtliga fall 
kan fattas med enkel majoritet och att en ändring härutinnan bör övervä
gas. 

Juridiska fakulrersnämnden i Srockholm befarar att uppgiften att avgöra, 
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huruvida lagförslag angår sådan begränsning av fri- och rättighet som 
möjliggör uppskov. kommer att bli synnerligen betungande mr konstitu

tionsutskottet. Det finns anledning att ifrågasiitta. om utskottet har resurser 
att på ett rimligt s~itt bemiistra dessa problem.Konsekvensen kan ockå bli att 

problemet i vid utsträckning skjutes över till lagrådet. med allvarliga föl,ider 
för rådets möjligheter <itt utf(_ira sin huvuduppgift. Då konstitutionsutskottet 

inte får avge nekande svar utan att lagrådet yttrat sig i fråg<in. kan resultatet 
bli att lagrådets medverkan blir vanligen förekommande. 

JO erinrarom att enligt motivuttalanden (s. 100. 101 och 218 i betänkandet) 
någon remiss till konstitutionsutskottet eller lagrådet inte behöver ske. om 

utskottet eller lagrådet tidigare har yttrat sig i frågan om en riittighetsbe

griinsning föreligger. Uttalandet väcker vissa farhågor hos JO. Det iir tänkbart 
att elen praxis utvecklar sig att lagrådet vid behandling av lagförslag alltid 

kommer att uttala sig i frågan om rättighetsbegränsning föreligger eller inte. 

Innan något yrkande att ett lagförslag skall vila har framstiillts. är det mer än 

tänkbart att frågan inte har uppmärksammats i den offentliga debatten. 
Lagrådet får då fatta sin ståndpunk1 på ett material som kanske är otillräckligt. 

Om lagrådet ocr. kanske också konstitutionsutskottet på förhand har sagt att 

en rättighetsbegränsning inte är i fråga, blir situationen ganska egendomlig 

för de riksdagsmän som till äventyrs har en annan åsikt. Ett yrkande om 
uppskov kan i det uppkomna läget inte vinna bifall. Det är enligt JO:s 
uppfattning likväl för elen skull inte helt meningslöst att framställa ett sådant 

yrkande, ty endast om ett yrkande har framställts och ogillats kan lagpröv

ningsrätten utlösas. 
Några remissinstanser tar upp frågan angående I ag prövning i samband 

med det särskilda lagstiftningsförfarandet. 
Högsta domstolen konstaterar att det torde innebära att ett sådant uppenbart 

fel har begåtts vid en lags tillkomst att lagen inte skall tillämpas, om 

konstitutionsutskottet-utan att lagrådet har blivit hört i frågan- har förklarat 

att ett lagförslag inte angår begränsning av någon fri- eller rättighet, och 
riksdagen därefter med enkel majoritet har antagit förslaget. Har däremot 

konstitutionsutskottet efter lagrådets hörande lämnat förklaring av det 

innehåll som nyss har sagts, har någon avvikelse från den stadgade ordningen 

inte skett, även om utskottet inte har följt lagrådet. Konstitutionsutskottet är 
ju inte bundet av vad lagrådet yttrat. Enligt uttalande i betänkandet kan 
emellertid i det läget frågan om lagens grundlagsenlighet efteråt eventuellt 

komma att bli aktuell lagprövningsvis. En sådan prövning torde dock kunna 

leda till underkännande av lagbestämmelsen endast under förutsättning att 

konstitutionsutskottets förklaring har berott på uppenbart misstag eller har 

varit grundat på en uppenbar feltolkning av gällande lag eller av det framlagda 
förslaget. 

Regeringsrällen framhåller att det med hänsyn till de svåra gränsdragningar 

som kan bli aktuella förefaller välbetänkt att frågan om det särskilda 
lagstiftningsförfarandet i det enskilda fallet har blivit rätt tillämpat inte kan bli 
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fiiremäl f(ir lagprörning, eftersom förfarandet blir tilWmpligt bara i den mt111 
yrkande diirom fram~tiills under riksd<igsbehandlingen. D:iremot kan frägan 
0111 L~n lag~ grundlagsenlighet bli aktuell lagpri:ivningsvis. 0111 konstitutions
utskottet har a\'slagit yrkande om tilhimpning av del siirskilda l\irfaramkt 

mot lagrädets inrt1clan. 
Enligt Srrn horrii11 måste man riikna med att det i riksdagen då och dil. 

skulle komma att framstiillas yrkanden om tilWmpning av det siirskilda 

förfarandet, som inte vinner konstitutionsutskottets stöd. Vidare mäste m<in 

riikna med att diirefter parter vid domstolar eller andra myndigheter kan göra 
giillande att det särskilda fOrfarandet iindock har bort tilliirnpas och att lagen 
har 1illkommit i grundlagsslridig ordning. I lovrät\en framhåller att de 
tilfönpande myndigheterna inte kan underlåta att pröva sådana påståenden 
ens i de fall niir lagrade\ har varit av samma uppfattning som konstitutions
utskottet. En annan sak är att det torde bli sällsynt att nägon myndighet 
kommer till annan slutsats är lagrådet har gjort, i vart fall om lagrädet har varit 
enigt i sin bedömning. Nu skisserade situationer skulle kunna bli så vanliga 
att det iir pii.kallat att i författningssamlingar ange om lagarna tillkommit efter 
särskilt förfarande eller om, i annat fall, yrkande härom framställts men 
avslagits. Hovriitten anser att det för domstolarna inte är något önskviirt att 

antalet lagprörningssituationer ökar. I själva verket var den synpunkten ett 
av huvudskiilen till att hovriitten redan i sitt yttrande över fri- och 
rMtighetsutredningens betiinkande avvisade tanken på ett särskilt förfarande. 
Hovriittcn anser att lagprövningsmöjligheten är ett både nödvändigt och 
nyttigt institut men att det samtidigt är ett institut som mår bäst av att 
användas sparsamt. Hovrätten hiinvisar i denna del till vad departements
chefen uttalade i prop. 1975176:209 om domstolarnas möjlighet att utnyttja 
ett oförbrukat förtroendekapital när ett ingripande undantagsvis måste anses 
befögat. Enligt hovrätten skulle det kunna hävdas att man - for att undvika 
nyss angivna lagprövningssituationer- bör ändra systemet så att det särskilda 
förfarandet iir tilliimpligt bara när konstitutionsutskottet har funnit så vara 
fallet. En sådan ordning är emellertid enligt hovrättens mening olycklig. 
Lagprövningsmöjligheten har ansetts ha en viktig preventiv effekt och 
judiciell överprövning kan vara den enda framkomliga vägen att rätta till ett 
oriktigt beslut. 

JO anser att införandet av en särskild ordning for behandling av lagförslag 
som angår begriinsning av medborgerliga rättighe1er drar med sig problem i 
vad angår lagprövningsrätten. Om den särskilda ordningen inte har iakttagits 
diirlor att man har ansett lagförslaget inte röra begränsning av någon 
riittighet, skulle det kunna inträffa att domstol eller annan myndighet intog 
motsatt ståndpunkt och vägrade tillämpa lagen. Utredningen har sökt 

förebygga detta vid utformningen av sitt förslag. Under förutsättning att 
konstitutionsutskottet inte frångår lagrådets uppfattning får rorslaget nog 
anses som en god lösning av detta speciella problem. Hell vattentät är 
lösningen dock inte. Varken lagrådets eller konstitutionsutskottets uppfatt-
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ning lir hindande !lir domstolar och andra myndigheter. Det iir mycket viil 
tiinkhart att diskussionen vid lagförslagets antagande har varit hcgriinsad och 
att viktiga skiil, som talar för att en riiltighetshcgriinsning verkligen var i fråga, 
kommer fram fl'irst senare. I sådant fall kan det tidigare ställningstagandet 
inte II1 vara sakrosankt. En ytterligare synpunkt. som tal<ir i samma riktning, 
iir enligt JO:s mening följande. De organ som har att tillämpa Europarådets 
konvention om de mlinskliga rättigheterna - kommissionen och domstolen -
har inte liist fast sig vid en statisk wlkning av konventionen. En utveckling 
har kunnat spåras i den riktningen att org<inen lägger in mer och mer i 
konventionens hestiimmelser. Det lir fullt tiinkbart att en motsvarande 
ut veckling kommer att iiga rum i Sverige: att domstolar och andra myndig
heter kommer att läsa in mer och mer i regeringsformens regler om de 
grundläggande fri- och rättigheterna. Om detta blir fallet. kan man inte riikna 
med att uttalanden av lagråd och konstitutionsutskott kommer att respck
terns niir år har gått och den allmiinna uppfattningen har ändrat sig. 

Rättighetsskyddsutredningcns uttalanden om vi I k a best lim m e Is er 
som omfattas av det siirskilda lagstiftningsförforandet tas upp i flera 

remissyttranden. 
I liigsla d11111swlen anser att åtskilliga gränsdragningsproblem kan komma 

att yppas. Svårigheterna med griinsdragningen framträder klart i den 
redovisning som utredningen llimnar av ett stort antal gällande lagar som har 
bestiimmelscr av riittighetsbeg.riinsande karaktär. I denna redovisning söker 
utredningen klarlägga vilka regler i de särskilda lagarna som bör anses vara 
r:ittighetshegr~insande och vilka regler som inte bör anses ha sådan innebörd. 
I lögsta domstolen har inte funnit anledning att i detta sammanhang granska 
redovisningen i dess enskildheter och ta ställning till utredningens bedöm
ning i fråga om var och en av de s~rskilda lagbestämmelserna. De allmänna 
grundsatser som utredningen har tillämpat n~ir det gällt att hänföra de olika 
bestämmelserna till den ena eller den andra kategorin synes emellertid böra i 
huvudsak godtas. Enligt uttalande av utredningen skall i princip bara de 
materiellt rättighetsbegränsande föreskrifterna i en hithörande lag bli omfat
tade av det särskilda förfarandet, under det att lagens regler om beslutande 
organ och om förfarandet hos organet i fråga skall falla utanför tillämpnings

området för det s:irskilda lagstiftningsfårfarandet. Enligt högsta domstolens 

mening utgör emellertid ofta reglerna rörande det organ som bemyndigas att 
vidtaga viss åtgiird av rättighctsbegränsande natur och angående det 

förfarande som därvid skall tilliimpas skyddet mot att bemyndigandet 
kommer att missbrukas. Skäl måste diirför anses föreligga att i högre grad än 
utredningen har gjort hänföra regler av angiven art till den kategori 
bestämmelser som iir underkastad.:: det särskilda lagstiftningsförfarandet. 

Ka111marrä11e11 i Gii1eborg hctecknar utredningens systematiska genom
gång av ett stort antal Jagar vilka kan tänkas innehålla rättighetsbegränsande 
föreskrifter som berömvärd. Kammarrätten delar i stort sett utredningens 
uppfattning i denna del. Genomgången visar att det är ett mycket stort antal 



lagar som berörs av det s~irski!Lla lagstiftningsförfarandet och att en m~ingd 
hesdrliga griinsdragningsprohlem kan komma att uppstå. 

ÖB finner inte att några vägande skiil talar mol all de lagregler som 
utredningen anser omfattas av det siirskilda Jagstiftningsförforandet folier 
under detta. Det torde inte heller innebära några påtagliga nackdelar att det 
siirskilda förfarandet används vid beslut som i fredstid fattas rörande 

hercdskapslagsti fi ningcn. 
/,a11ilsri11gsfiirh1111der konstaterar att det inom den landstingskommunala 

sektorn iir lagstiftningen avseende den psykiatriska sjukvården. tvangct 
inom socialdrden och omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda som iir de 
områden där Rirestående reformer eventuellt kan komma att påverkas av 

riittighetsskyddsutredningens Rirslag. 
En mera kritisk hållning intar några remissinstanser. 
JK hiinvisar till den ingående redogörelse som utredningen har liimnat od1 

anser att det där förekommer åtskilliga exempel, inför vilka man måste stiilla 

frågan om den omstindliga lagstiftningsprocedur som föreslås verkligen iir av 
behovet påkallad. Griinsdragningen kring tilliitnpningsområdet framstår 
stundom även som ganska godtycklig. - Av utredningens niirmare utliigg
ningar om förslagets innebörd och räckvidd framgår vidare att vanskliga 
tolknings- eller tilliimpningsproblem kan uppstå. t. ex. såvitt giiller vad 
utredningen kallar "bihangs"-. ··konsekvens··- eller "hänvisningsbestim

melser ... Utredningen ger inte heller entydiga besked om vilka bestiimmclscr 
i en riittighetsbegriinsande lag som avses skola omfanas av det särskilda 
beslutsförfarandet. Utgångspunkten anges dock skola vara att det sHrskilda 
förfarandet skall skydda fri- och rättigheter men inte sträcka sin verkan 
dUrutöver. Förfarandets riickvidd för en rättighetsbegrlinsande lag bör med 
andra ord inte vara större än nödviindigt. Från denna utgångspunkt avser 
utredningen att olika delar av en och samma lag skall kunna beslutas genom 
skilda förforanden. Till resonemangen knyts vidare ett "praktiskt forbehf1Ir'. 
Utredningen erinrar att det naturligtvis kan inträffa all en lagändring berör 
både stadgande som omfattas av det siirskilda förfarandet och annat 
stadgande. varvid iindringarna hänger samman med varandra. Om då 
yrkande framställs om det siirskilda förfarandet, får det i praktiken den 
effekten all också de andra stadgandena kommer att omfattas av det sLirskilda 
förfarandet. Det blir ju ingen mening med att besluta om dem för sig, 
eftersom beslutet måste förses med det villkoret att också de övriga 
bestiimmelserna sedermera antages. 

Srea horräl/ anser att gränsdragningen mellan lagförslag på vilka det 
siirskilda förfarandet är resp. inte iir tilliimpligt ofta kan komma att \'ålla 
bekymmer. Utredningen uttalar att gränserna mellan olika rcgelkategorier 
inte alltid lir helt klara men all utredningen söker minska olägenheterna 
hiirav genom en tiimligen ingående redovisning i specialmotiveringen. 

Hovriitten anmärker hiirtill att lagstiftning genom motiv alltid bör undvikas i 
det liingsta. och detta naturligtvis siirskilt niir. som i förevarande föll, 
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knappast nägot stöd alls lfa motivuttalandena kan hiinl!as i s_iiilva lagtexten. 
Denna liimnar l:iltet i.ippet för betydligt mer vittgäende tolkningar iin dem 
utredningen gör giillande. Och möjligheterna för utredningen att vinna gehör 

för sina stamlpunkter minskas naturligtvis ytterligare av att förslaget i dessa 
delar iir sa magert motiverat. Så framstår det t. ex. som uppseendeviickande 
knapphändigt niir utredningen (s. 87), efter att ha konstaterat all vissa lagars 
regler om organisation och förfarande "inte saknar betydelse för rättighets
begriinsningens intensitet'", helt kort uttalar all dessa regler '"av flera skäl" 
likväl i princip inte bör anses omfattade av det siirskilda förfarandet. För 

hovriitten är det vidare tydligt att t. ex. den på !lera ställen dragna griinsen 
mellan materiella regler och förfaranderegler och Liven frågan i vilken 
utstriickning hänvisningshestämmelser '"drar med sig'' andra föreskrifter i 
samma lag ofta måste kunna vålla diskussion. Och det iir inte givet att 
utredningens sUindpunkter av alla skulle tas får goda ens i de fall diir de 
objektivt framstår som viilgrundade. De föreslagna reglerna skulle därför 
kunna leda till olyckliga procedurstrider i riksdagen och en icke önskvärd 
ökning av de tillämpande myndigheternas lagprövningsverksamhet. 

Domsrvlsvl'/"ker hyser farhågor för at: det kan uppstå vissa svårigheter att 
avgöra om ett lagförslag iir sådant au det angår begränsning av någon av fri
och rättigheterna. Verket har svårt att följa utredningens resonemang om 
rättigheter som hryter sig mot varandra (s. 78 f). 

Juridiska .fäku/1e1snäm11den i Uppsala anser att förslaget att endast de 

materiellt rättighetsbegränsande bestämmelserna men ej organisations- och 
IOrl"arandereglcr skall omfattas av det särskilda lagstiftningsfcirfarandet 
framstar som diskutabelt. eftersom just organisations- och förfarandehestäm
melser ofta innehåller moment som iir betydelsefulla ur rättssäkerhetssyn

punkt. Utredningens resonemang härvidl<1g leder enligt fakultetsniimndens 
mening till vanskliga gränsdragning.sproblem. Att!. ex., väsentliga förfaran
deregler i lagen ( 1954:579) om nykterhetsvård ot:h vissa motsvarande regler i 
lagen ( 1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård inte skall omfattas 
av det särskilda förfarandet (s. 198 f i betiinkanclet) inger betänkligheter. 

fakultetsnämnden uttalar att utredningen gör sig skyldig till ett misstag då 
RF:s förbud mot könsdiskriminering (2 kap. 16 *) inrangeras bland de 

undantagslösa rättighetsregler. som saknar aktualitet i detta sammanh<1ng. 

Förbudet iir inte <1bsolut och de avvikelser som kan komma att beslut<L~ med 
stöd <1v 2 kap. 16 ~ Rf måste omfattas av det särskilda förfarandet. 

Också y11randl:fi·ihcrswred11ingc11 t<1r upp frågan om inte det särsk;Jcla 
lagstiftningsförfarandet bör omfatta också andra lagar än dem riittighets
skyddsutredningen har föreslagit. TF ger i dag det tryt:kta ordet ett detaljerat 
skydd - ett skydd som i viss utsträt:kning bildar ett värn ot:kså för andra 
medier och uttrycksformer. Men Tf överliimnar vissa sidor av yttrandefri
heten åt reglering genom vanlig lag Yttrandefrihetsutredningen konstaterar 
att rättighetsskyddsutredningens förslag i betydande omfattning medför <1tt 
sådan lag kan bli föremal för det särskilda förfarandet (detta torde giilla 
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TF). Andra av de i TF åsyftade l:~garn;1 giiller förfarandet under förumkr

siikning eller riitteg[mg. och dessa anses i betiinkamkt inte ":q1g{1" begriins
ning av yllrandefriheten. Yttrandefrihetsutredningen anmiirkcr att en prin
cipiellt och praktiskt viktig typ av lag- lag enligt 7 kap. 3 ~första styl'ket 3 TF 

vilken anger de tystnadsplikter vilka bryter meddelarskyddet - inte synes 

vara beham.llad i betiinkandet. Yttranclefrihetsutredningen hiivdar att st1dan 

lag angår begriinsning av yttrandefriheten i RF:s mening och sa till vic\<1 skulle 
omfo11as av reglerna om det siirskilda förforandet. Den föreslagna undan

tagsregeln beträffande tystnadsplikter torde emellertid leda till att lagen till 

överviigande del faller utanför. Med tanke på lagens betydelse från yttran

dcfrihetssynpunkt kriivs ett klargörande. Yttrnndefrihetsutredningcn kom

mer under alla forhållanden att - såsom också förutsiitts i direktiven - pröva 

frågan under sin fortsatta arbete. 
Frågan, om inte bara I ag förs I ag som g {ir i sk ii r p ande 

riktning skall omfattas av det siirskilda förfarandet, diskuteras av tre 

remissinstanser som anser att riittighetsskyddsutrcdningcns förslag hiir går 

för långt. 

JK ställer frågan varför ett lagförslag som innebär rättighctsutvidgning eller 

är "neutralt" skall omfattas av det siirskilda förfarandet. Visserligen kan en 
utvidgning av en rättighet motsvaras av en (ytterligare) inskränkning i en 

annan och i ett sådant fall bör naturligen det särskilda förfarandet vara 
tillämpligt också på den utvidgande delen. Men iir det alldeles klart att en 

rättighetsinskränkning inte föreligger, finns enligt JK:s mening inte något 

skäl att tillämpa förfarandet i fråga. Utredningens motiv för sin ståndpunkt 

synes vara att det ibland kan vara svårt att avgöra vilken innebörd förslaget 

har. Detta är troligen riktigt men ett sådant avgörande synes iindå inte svårare 
än många andra avgöranden med anknytning till det föreslagna särskilda 
förfarandet. - I detta sammanhang berör JK en niirliggande fråga. Enligt 
utredningen skall den formella lagkraftens princip inte gälla betriiffandc det 

särskilda lagstiftningsförfarandet. Närmare utvecklas detta uttalande så att 
det förhållandet att en viss lagbestämmelse beslutas med användning av det 
särskilda förfarandet för rättighetsbegränsande lag inte automatiskt bör 
medföra att framtida ändringar beträffande denna lagbestämmelse måste 
beslutas med anlitande av det särskilda förfarandet - ens om sådant 

förfarande på yrkas. JK delar denna uppfattning. Eftersom 8 kap. 17 s RF, där 
den formella lagkraften behandlas, enligt JK:s mening inte utsäger något om 
proceduren vid beslutsfattandet utom såvitt gäller ändring eller upphävande 
av grundlag eller RO anser JK att någon iindring i lagrummet inte 
behövs. 

Juridiska fak11/1e1s11ä11111dc11 i Uppsala anför att förslaget om att varje 

lagstiftning angående begränsning av fri- och rättighet - även sädan 

lagstiftning som inte innebär någon skärpning - skall vara underkastad det 

särskilda förfarandet inte synes tillriickligt väl underbyggt. De avgriinsnings-
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svtirigheter som utredningen hiinvisar till Is. 70) synes ej vara större än att 
kllnstitutionsutskottet i enskilda fall skall komma till rätta med dessa. 
Fakultetsniinmdcn föresfö diirf'iir att det siirskilda förfarandet skall anviindas 
endast vid sk~irpande lagstiftning . ./11ridiska jak1i/rers11ä11111de11 i Srock/10/111 

uttalar att utredningen har utvidgat uppskovsrcgelns tilliimpningsområdc 
utöver vad som sakligt kan anses motiverat. 

Riksskarreverker tar upp frågan om ekon o rn is k a ingrepps former. 
I betänkandet anförs att skatt - till skillnad från bidrag - kan vara 
riittighetsbegränsande ingrepp dock 1~ndast under mycket speciella förhållan
den. FramstWlningen i detta kortfattade avsnitt anser verket vara mycket 
allmänt hållen och inte redovisa den debatt som har förts i dessa frågor. 
Verket nämner att bl. a. skatteutskottet I Sk U 1973:62) hartagit upp frågan om 
tryckfrihetsrättsliga aspekter på regeln om undantag från skatteplikt till 
mervärdeskatt avseende vissa tidskrifter. Verket har vidare i sitt yttrande 
över betiinkandet (Os B 1977:2) Avdrag för gåvor tagit upp en principiell fråga 
av visst intresse i sammanhanget. Förslaget innehöll en regel om avdrag vid 
givarens beskattning för gåvor till religiösa föreningar etc. som innebar att den 
skattskyldige för att ta avdraget blev skyldig att till sin deklaration foga kvitto 
från samfundet eller föreningen på beloppet. Verket ifrågasatte mot bakgrund 
av bestämmelsen i 2 kap. 2 s RF om det var lämpligt att lagstifta så att de 
skattskyldiga som var beredda att ange sina sympatier för viss organisation på 

detta sätt borde erhålla fördelar framför andra. Problem av motsvarande typ 
kan tiinkas komma upp även i fråga om de begränsningsbara fri- och 
riittigheterna (jfr även JO:s ämbetsberättelse 1977178 s. 386). Vidare tar 
riksskatteverket upp frågan om olikhehandlingen mellan bidrag och skatter i 
det aktuella avseendet. Den skillnad som görs häremellan i betänkandet och i 
andra sammanhang därför att bidrag är gynnande och skatter betungande är 
enligt verkets mening konstlad. En påtaglig tendens i lagstiftningen är nu att 
parallellställa bidragsregler med regler om avdrag vid beskattningen (jfr 
investeringsbidrag/investeringsavdrag och exportkreditbidrag/exportkredit
avdrag). Rörelseresultatet avgör om stöd kan utgå i form av bidrag eller 
avdrag. Vidare utgör många skatteregler - låt vara indirekt - rena stödformer 
för olika verksamheter. Verket efterlyser en fördjupad behandling av de nu 

berörda problemen. 

Sra1em im•anclmr\'erk !inner förslaget att det s~irskilda lagstiftningsförfa

randet skall omfatta sådan särskild I ag var igenom ut I ii n n in g 

s ~i r b c ha n d I as i riittighetshiinseendc hade naturligt och angeläget. 
flera remiss instanser går in på de undantag från t i 11 ä m p ni n g s -

om rå cl e t för det siirskilda lagstiftningsförforandet som föreslås. 
Regeri11gsrä11en framhåller att man bör göra klart att de föreslagna generella 

undantal!en från det särskilda förfarnndet förestavas av praktiska hiinsyn och 
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inte li'iter sig fl'>rsvaras <1V principiella sk:il s{1som all riit1ssiikerhcten skulk 

\·ara hiitlre tillgodosedd \·id allmiinna domstolar iin vid andra domstolar 

ll. d. 

Det undant<ig som föreslås i !'råga om lystnads p I i kl er l'ö ro ffc n t -
1 i g ~1 funktion ii re r uppmiirksammas i n[1gra yttranden. främst herörs 

diirvid den k1)ppling till TF som föreslås. 

Regcri11gsrii11m anser att tolkningssvårigheter kan uppstå vid tilliimr

ningen av det generella undantaget betr:.iffande tystnadsplikter. Utredningen 

anför exempelvis att föreskriften om domares tystnadsplikt rörande beslutad 

men ej offentlig dom eller rörande vad som har sagts vid enskild överl~iggning 

medför tilliimpning av det särskilda lagstiftningsförfarandet cföför att 

föreskriften inte omfottas av det föreslagna generella undantaget för tyst

nadsplikten. Detta avser niimligen blott sådant som får hållas hemligt med 

stöd av TF. 
Också J/\ tar upp att enligt förslaget det siirskilda förfarandet inte skall 

ti!Himpas enbart diirfor att ett lagförslag angår förbud att röja sådant som 
någon har erfarit i allmiin tj;inst eller under utövande av tjänsteplikt och som 

!Tir hållas hemligt med stöd av TF. JK anför: 

Den niimnda paragrafen i Tf angeren ram för hemlighållande av allmiinna 
handlingar och inte för tystnadsplikter. TF reglerar över huvud taget inte 
sådana plikter. Den föreslagna anknytningen till TF förefaller diirför knappast 
konsek vcnt. En ram förtystnadsplikter uppstiills diiremot i 2 kap. RF. friimst i 
13 §. LJet framstår cliirför som naturligast att i stiillct anknyta till n:.imnda 
regler i RF. Frågan kan komma i ett annat läge om en generell lagstiftning 
införs som reglerar såväl tystnadsplikter som handlingssekretess. Avgö
randet synes dlirvid bli om och i vad mån tystnadsplikt föreskrivs beträffande 
innehållet i hemliga handlingar. Det förslag till en generell sekretesslag som 
f. n. :ir förmå! för regeringens överviiganden upptager dock inte n{1gon allmiin 
regel om tystnadsplikt angående innehållet i hemliga handlingar. På 
nuvarande stadium iir det på grund av det anförda inte möjligt att ange hur 
undantaget för bestlimmelser om tystnadsplikter nlirmare bör utformas. 

Om en tystnadsplikt giiller såväl offentliga tjänstemiin som privatpersoner 
skall undantaget inte gälla. Det iir enligt min mening svårt att finna ni\got 
bärande skäl för denna åtskillnad. En uppenbar nackdel är de olikheter som 
kan uppstå beträffande lagstiftning om tystnadsplikter för personalkategorier 
med håcle offentligt och privat anställda. Som exempel kan nämnas advokater 
och läkare. Det föreslås vidare i 2 kap. 20 * andra stycket att undantaget för 
tystnadsplikter inte skall giilla siirskilda lagföreskrifter rörande utliinningar 
(jfr specialmotiveringen s. 209-211 ). Vilka särskilda föreskrifter som här 
åsyftas är oklart. Niirmast torde emellertid avses föreskrifter som angår 
utlänningars verksamhet i allmän tjiinst eller vid utövande av tjänsteplikt. I 
den mån sådana särskilda föreskrifter finns, kan jag inte se något sUI till att ge 
utliinningar bättre rättighetsskydd lin svenskar. Motsvarande giiller undan
tagen i 2 kap. 12 * betrn!Tande husranns:.ikan och "rena" frihetsstraff. I den 
mån utliinningar har samma riitt som svenska medborgare att triida i allmiin 
tjänst - dvs. siirskilda föreskrifter i lag saknas - skall däremot undantaget för 
tystnadsplikt gälla .. Ä.ven denna åtskillnad kan ifrågasiillas. 
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A:a111111111.,.li111·11 i Gii1e/w1x har del vis sa111111a uppfattning. )\ven 0111 111an nu 
endast \"il! undanta tystnadsplikter för offentliga hd~tttningsha\"arc, finns det 
enligt kammarriittens uppfattning ingen anledning att falla tillbaka på TF i 
detta sammanh;111g. Det torde, som utredningen rn:ks~1 har funnit (s. 94), 

linna.'> endast ett fätal tys1nadspliktshestii111111elser för offentliga hcfattnings
havan.: som strik"ker sig utii\·er ramen för vad som II1r hällas hemligt enligt 
TF. Kammarriitten ser ingen anledning till \"arför inte ocksä nu åsyftade 
hest:im111elscr skulle omfattas a\" undantaget. Till detta kommer att arbete 

pägtir pä en generell lag som reglerar både offentliga funktioniirers tystnads
plikt och handlingssekretessen. Om detta projekt går att genomffira, torde de i 
RF angi\ na tillåtna iindamålen !lir inskriinkningar i yttrandefriheten bringas i 
i.iverensst:immelse med de i TF till[Hna iinda111[1len för hegriinsning av 

hand I i ngsolTentl igheten . 
.Juridiska .fäku/tetsnämm/rn i Uppsala godtar det undantag som avser lag 

som innehi\ller förhud att röja sådant som någon har erfarit i al\miin 1jiins1 

eller under uti:i\"ande av tjiinsteplikt och som får hållas hemligt med stöd av 
1ryckfrihctsförordningen. I detta fall far regleringen i TF anses ge tillräckliga 
garantier mot icke aeceptahla begri.insningar av yurandefriheten. 

} ·,, ra111h:/i"ihe1s111 redningen an för: 

Riitten att ta del av allmän handling ligger vid sidan av de i RF reglerade fri
och riittighcterna. I landlingssekretessen iir reglerad i lag under TF. Riittig
hetsskyddsutredningen hiinvisar hi.irom till yttranclefrihetsutredningen. De 
tystnadsplikter som kan siigas motsvara handlingssekretessen har i förslaget 
undantagits frän det siirskilda förfarandets tilliimpningsomriide. 

Inom jus1iticclepartemcntet p[tgår f. n. arbete med förslag till ny 
~ekretesslag med utgångspunkt i promemorian IDs Ju 1977:1 ll llandlings
sckretess och tystnadsplikt. Arhet-::t syftar hl. a. till att skapa en enhetlig 
reglering av handlingssekretess och tystnadsplikt i allmiin verksamhet. Om 
promemorieforslagct godtas, kommer den nya sekretesslagen att innehålla 
best:immclser som gäller håde handlingssckretess och tystnadsplikt. 

Den nya sekretesslagen, som ersätter elen nuvarande sekretesslagen och 
samtidigt tänkes omfatta de tidigare berörda tystnadsplikterna, kommer att 
vara inordnad under TF. Den av rättighetsskydsutredningcn föreslagna 
lösningen betriilTande dessa tystnadsplikter - med en unclantagsregel i RF -
korresponderar med denna konstrnktion men kan alltså inte betraktas som 
slutgiltig. Yttrandefrihetsutredningen får under sitt fortsatta arbete anled
ning att pröva. huruvida hela eller delar av den nya sekretesslagen med 
tillhörande reglering av tystnadsplikter skall underkastas ett siirskilt förfa
rande enligt de av rättighetsskyddsutredningen uppdragna riktlinjerna. En 
motsvarande prövning kan då behöva göras beträffande andra "TF-lagar", 
som enligt rättighetsskyddsutredningens förslag faller utanför det föreslagna 
särskilda förfarandet. 

Sl'eri!-!<'S Radio anmärker att rättighctsskyddsutrcdningen erinringar om att 
tystnadspliktsområdet kan vara känsligt från informations- och ynrandefri
hetssynpunkt. Sveriges Radio instämmer i att det här rör sig om ett svårt 
avviigningsprohlcm, å ena sidan måste man så långt som möjligt efterstriiva 
att informationsfrihcten omges med en siirskild "'siikerhetsprocedur" i 
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samband med mi.ijliga l'ör:indringar. å andra sidan kan det foreknmma fall, 
d;ir det :ir rimligt att en tystnadsplikt föreskrivs och att en reform inte forsen as 
d:irllir att tystnadsplikten ingfa som ett i och fiir sig acceptabelt "bihang"' till 
rcl(irmen. Sveriges Radio anser att man dock bi'1r kunna acL·eptera utred
ningens bedömningar p{t denna punkt: dc:ls dntas en lagstilining som 

reglerar bäde t~·st nadspl i k ten ol'i1 den n:iral iggamle hand I i ngssekretessen. 
dels begr:insas undantaget från det s:irskilda lagstiftningsfiirfaranclet till att 
g:illa bara tystnadsplikt rörande sådant som får Milas hemligt med stöd av 

TF. 

Pr('sw11s sw11e1rhctrnänu1d godtar inte att man från det särskilda lagstift
ningsllirfarandet undantar regler om tystnadsplikt för offentliga befattnings
havare. H;ir rör man sig på ett omrt1dc som kan vara bnsligt från 
informations- och ytlrandefrihetssynpunkt. 

Ocksti undantaget i fråga omföres kr i ft er om hus rannsakan har 
föranlett ett antal uttalanden av remissinstanser. Huvudsakligen går dessa 
uttalanden emot förslaget i denna del. I hiigsta domstolens ytlrancle anförs: 

I lögsta domstolen delar utredningens bedömning att en kategoriklyvning, 
som innebär att lagstiftning rörande husrannsakan eller liknande intrång i 
vissa typer av lokaler såsom privathost:ider och möteslokaler föres in under 
det S:irskilda förfarandet medan andra lämnas utanför. l:impligen inte låter sig 
göra. D;irmed :ir emellertid inte sagt att övervägande sk:il talar för att skyddet 
mot husrannsakan eller liknande intrång, som stadgas i 2 kap. 6 ~ regerings
formen, skall undantas från det siirskilda förfarandet i stället för att siisom 
andra i samma lagrum skyddade fri- och r:ittigheter omfattas av detsamma. I 
vad giiller det foreslagna undantaget for frihetsstraff säsom påföljd ror viss 
g:irning. :ir verkningarna av lagstiftning h:irom begr:insade till den som döms 
för brottet. Då det d:iremot giiller husrannsakan eller liknande intrång :ir 
situ•1tionen en annan. Så till exempel kan enligt bestämmelserna i 28 kap. 
riittcg{mgsbalken husrannsakan företas inte bara hos den som skäligen kan 
misst:inkas för brottet utan iiven hos annan under i lagen angivna förutsätt
ningar. Såsom ell anmn exempel kan anföras 6 ~ beviss:ikringslagen for 
skatte- och avgiftsprocessen ( l 975: \027), enligt vilken eftersökning kan 
beslutas inte bara i utrymme, som användes av den granskade. utan även 
under vissa förutsättningar i utrymme som användes av annan, som har 
uppdrag för den granskade i deras verksamhet. Beslut om eftersökning i 
ytterligare andra utrymmen kan fattas i vissa andra fall. Lagstiftning om 
utvidgning av den personkrets. hos vilken till exempel enligt 28 kap. 
riittegångsbalken husrannsakan och enligt bevissiikringslagen eftersökning 
får ske, kan viil tiinkas innebära sådan begr:insning av skyddet mot 
husrannsakan eller liknande intrång att lagstiftningen borde vara under
kastad det s:irskilda förfarandet. Tillämpning av detta förfarande framstår 
också som motiverad, om till exempel lagförslag skulle framläggas om 
utvidgning av förutsättningarna enligt 28 kap. I ~ r:ittegångsbalken för 
husrannsakan till att omfatta utredning om brott varå inte kan följa strängare 
straff än höter. I de nu anförda exemplen fiir begriinsningen i grundlags
skyddet anses vara viil så allvarlig som i mlrnga av de falL diir det särskilda 
förfarandet enligt utredningens försl<ig är avsett att kunna tillämpas. H:ir må 
erinras om att enligt förslaget - ehuru lagstiftning som enbart angår 
frihetsstraff såsom påföljd för viss g;irning är generellt undantagen - det 
s:irskilda förfarandet :ir tilliimpligt pä de grundliigganc.\e reglerna om f:.ingel
sestraffets innebörd och varaktighet liksom Liven på materiella regler om 
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villkorligt anstfod nch villkmlig frigivning samt förverkande dlirav. 
1 liigsta domstolen !inner pa anförda skäl att i <Jet fortsatta lagstiftningsar

hL'tet hiir ii\"en·:igas att·· dit någon kategoriklyvning inte llimpligen låter sig 
giira - li1ta :iven lagstiftning om husrannsakan eller liknande intr?111g i sin 
helhet omfallas a\' det s:irskilda förfarandet. Även om begriinsning av 
skyddet mot husrannsal-:an eller liknande intrång flirekommer i mfoga olika 
lagar tl)rde inte slopandet av detta av utredningen föreslagna undantag 
n1edfrira stiim: praktiska ol:igenheter, el"tersom det kan förväntas att yrkande 
nm tiWirnpning av det s:irskilda llirfarandet kommer all vU!.:kas endast i fall då 
all\'arlig hegr:insning a\· skyddet :ir föreslagen. 

S1·1•a hul"rii11 anser att undantaget för lag om husrannsakan inte :ir 
v:ilhetlinkt. 

,\"1·c1f~1's acll"oka1sa111/i111cl !inner de skiil som riittighetsskyclclsutredningen 

framför till stöd för un<.lantaget i fråga om föreskrifter av husrannsakan inte 

\·ara ii\·enygande. Man kan inte betrakta förslag om ytterligare ingrepp i <.len 

egentliga hemfriden eller i sky<.ldct for lokaler diir opinionshilclande verk

samhet Slllll bedrivs som mindre betydelsefulla ur skyddssynpunkt. Med 

samma r:itt kan man göra gällande att nuvarande regler om skydd för 

e.xernpelvis adrnkaters 1-:ontorslokaler är så betydelsefulla ur rlittsslikerhets

synpunkl, slirskilt i orostider, att de inte bör und<mtas från det siirskilcla 

lagstiftningsl<irfarandet. I sådana lokaler forvaras åtskilliga handlingar, 

innch[11iande uppgifter som av klienter anförtrotts advokaten och som på 

grund av dennes tystnadsplikt normalt ime får röjas för utomstående. En 

ut\·idgad möjlighet till husrannsakan i dylika lokaler bör inte komma till 

st[111d utan att denna lagstiftningsfråga behandlats enligt de nu fiireslagna 

s~irrcglerna. Samfundet anser därfl.ir att undantaget bör utgå. 

Pressens sumarbcrsnämnd accepterar inte att man från det särskilda 

förfarandet undantar ingrepp i skyddet för lokaler där opinionsbildande 

verksamhet bedrivs, t. ex. tidning~rcdaktioner. 

Hik1sk1111c1·erkc1 har en annan u1gångspunkt. Verket anmärker att riittig

hetsskyddsutredningen (s. 93 ot:h 97) enbart har behandlat den befogenhet 

som tillkommer polismyndighet att anviinda fysiskt våld men inte alls har 

beaktat att kronofogdemyndighet kan utöva visst fysiskt tvång mot g~ildenlir 

och att detta kan ha konsekvenser for avgränsningen av det siirskilda 

lagstiftningstlirfarandets tillämpningsområde. Skatte- och avgiftslagstift

ningen hlinvisar hetrliff,1nde indrivning av medlen vanligen till uppbördsla

gens regclsystem. Genllm vidarehänvisning i uppbördslagcn görs utsök

ningslagcns regler i huvudsak till~ir1pliga vid indrivningen. Riksskattcverket 

anser att med utre<.lningcns synsätt i fråga om avgriinsningen av det särskilda 

lagstiftningsliirfarandet den nu redovisade tekniken for att sammankoppla 

skatte- och avgiftslagstiftning med utsökningsrätten kan leda till att bestäm

melser som reglerar vcrkstlilligheten hänförs till det särskilt reglerade 

omr[1det. Enligt verkets mening sker en mer rimlig avvägning om enbart den 

grunclliiggandc cxekutionsrättsliga lagstiftningen om exekutivt tvång - som 

reglerna i en utsök ningsbalk - samt lagstiftning med speciella regler, som 14 * 
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hc\ issiikringslagen, nmfo11as av det siirskilda förfarandet. Fnhart en hiinvis
ning i senan.: fiirfattning till en ramlag av utsökningshalkens typ bör inte 

medföra att hiinvisningen anses riittighctsbegriinsande. 
Juridiska Jäk11//1'/.\/lä11111drn i Uppsala tar upp undantagen i fråga om häde 

husrannsakan och fri hets straff. Det vå undantagen ger enligt fokultets
niimndens mening anledning till inviindningar. Personlig frihet, rörelsefrihet, 

hemfrid, individens och familjens integritet iir så grundliiggande tKh viktiga 
riittigheter att möjlighet att göra inskriinkningar i dessa hör hegriinsas genom 
siirskilt skydd. Att lagreglering i många foll måste innehålla sanktionsbe
stiir11111elser av en viss skärpa iindrar inte detta förhållande. Inte heller den 

omstiindigheten att frihetsstraff beslutas av domstol med de siirskilcla 
garantier som domstolsforfarande innebär eliminerar behovet av ett riittig
hetsskydd i detta hänseende. De kroppsliga friheterna iir så viL~entliga att de 
bör åtnjuta ett förstiirkt skydd i form av möjlighet till ett siirskilcl beslutsför
farancle oavsett sammanhanget. Det demokratiska statsskicket kan inte 
grunda en högre dignitet för opinionsfriheter sådana som yttrandefrihet och 
rnötesfrihet iin för de kroppsliga friheterna som sådana (jfr betiinkandet s. 66). 

Utredningens argumentering för att regler som avser enbart husrannsakan 
och liknande intrång skall vara undantagna från det särskilda förfarandet 
medan diircmot regler om telefonavlyssning samt beslag av brev under 
postbefordran skall omfattas av det iirenligt fakultetsniimnclens mening inte 

övertygande. 
Regeringsrätten anför: 

En mycket stor del av vår lagstiftning inneblir i vidsträckt mening någon 
inskränkning i grundlagens fri- och rättigheter, framförallt i fråga om rätten 
till rörelsefrihet. Många lagar innehåller nämligen en eller tlera straffbestäm
melser med frihetsstraff i straffskalan. Det iir d~irför säkerligen från praktisk 
synpunkt viilbctiinkt att göra undantag får fr~imst "'rena" frihetsstrafT. Rent 
principiellt och systematiskt finns dock inte något riktigt bärande skiil att göra 
undantag från elen vanligast förekommande rättighetsinskriinkning som 
brottsbeskrivning, vilken kan medföra frihetsstraff, utgör. Det kan från 
rättighetssynpunkt knappast vara någon skillnad mellan att bli berövad 
friheten enbart på grund av brottslig gärning och att bli bli berövad friheten 
d~irför att brottslig g~irning av samma art anses vara ett uuryck för sådan 
missanpassning att administrativt frihetsberövande är motiverat. Utred
ningens ståndpunkt är att undantaget får frihetsstraffkan försvaras därför att 
sådana i motsats till administrativa frihetsbcrövanden beslutas av domstol 
med de särskilda garantier ett sådant förfarande innebär. Det bör då påpekas 
att alla administrativa frihetsbcrövanden antingen beslutas av domstol eller 
att prövning cfärav kan påkallas hos domstol (eller nämnd som avses i 2 kap. 
9 * RFl. Utredningen anför också att en viktig aspekt är att i princip all 
kriminalisering av en fri- och rättighetsutövning kommer att omfattas av det 
särskilda beslutsförfarandet. Härmed åsyftas icke. sägs det t. ex. i fråga om 
brottsbalken, sådana straflbestämmelser som är rättighetsbegränsande 
enbart därför att de har fängelse i strafTskalan. Sådana bestämmelser skall 
enligt förslaget undantagas från det särskilda lagstiftningsförfaranclets 
tillämpningsområde. Vicljiimförelse med vad som sägs i specialmotiveringen 

24 Riksdagen 1978179. I sam/. Nr /95 
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vid utredningen.~ genomgång av brottsbalken hlir utredningens resultat att 
frihetsstraff för exempelvis formögenhetsbrott inte iir riittighetsbcgriins;mde 
men dl frihetsstraff for hrott mot rikets siikerhet säsom landsfiirriideri och 
spioneri eftersom brotlsbeskrivningen innefottar en inskriinkning av inli>r
mationsfriheten. Detta exempel illustrerar de svärighcter som hlir förenade 
med tolkningen av undantaget för frihctsstraff . 

.luricliska .fäk11ltets11ä111mlrn i U11psala godtar det undantag som avser 
förliingning med högst två år av redan g~illande tids h e g r ~in sa d I ags 
giltighetstid. 

Det undantag som föreslås i fall av krig c 11 er om ed e I bar k r i g s -
fara anser ÖB vara riktigt. För forsvarsmaktens del iir det av största vikt att 
det särskilda lagstiftningsförfarandet inte tilbmpas om riket iir i krig eller 

omedelbar krigsfara. Vid dessa ti1111illen m[1ste iiven en lag som hegriinsar 
medborgarnas fri- och r~ittigheter kunna beslutas snabbt. 

I motsatt riktning uttalar sig kammarrärtrn i Giirchmx och sw11•11s 

i11l'a11drarl'Nk. Ka111111arrä11c11 finner det förvänansdrt att det foreslagna 
siirskilda lagstiftningsförfarandet inte skall tilUmpas i tider av krig eller 

omedelbar krigsfara. lnl'andrarl'erk.ct framhåller att samtida erfarenheter från 
andra hinder visar att angripare, inifrån eller utifrån, av ett lands samhälls
ordning ofta söker stöd för sin maktutövning i den g~illande riittsordningen. 
Att då generellt undanta det särskilda lagstiftningsförfarandet vid krig eller 
omedelbar krigsfara iir en svaghet i förslaget. Det kan vara i just sådana 
situationer, som behovet av ett särskilt lagstiftningsförfarandc iir som 

störst. 

4 Lagprörningen 

Atskilliga remissinstanser behandlar förslaget att i RF skall intl'iras en 
l'örcskrifl som Jagfaszcr nu g;iJJandc grundsatser i fdga om lagprövningcn. 

Förslaget tillstyrks eller mmnas uttryckligen utan erinran av tlertalet av de 
remissinstanser som har yttrat sig i denna del. En positiv hållning intas 
sålunda av högs1a domsrolcn. rcgcri11gsrä11c11. k.ammarrä11crna i Giiteborg och 

Sundsvall, dvmstol.wcrkct, y11ramh;tiH1ets11trcdningrn, ÖB. riks/örsäkringsrcr

kct, dej11ridiska.fak11ltcts11äm11dcrna i Uppsala och Swck.holm. samhiillwerc11-

skapl~~a.fakultets11ämmlen i Lund. de/ini länss~rrc/scma. S·1COI SR, Sl'crigcs 
industriförbund och S\'enska arhetsgivarefiireningcn. Sl'crigcs domareförb1111d, 

Svenska .foreragares rik.~förhund. LRF. Pressens samarhctsniimnd. Srcnska 

al'delningen av /ntcmarionella j11ristkommissiv11e11. ;\fedb01:~arrä11sriirelsc11 

samt Sl'eriges .förfa11ai:förb11nd. 
Några remissinstanser ställer sig tveksamma till förslaget. niimligen 

hovrät1e11 .for Ö\'re Norrland. juridiska .takul1ers11iimnde11 i Lund, Sl'enska 

kommunförhundct, La11dstingsförb11ndc1 och 1.0. 
En avvisande hållning intar Srea horriirt, riksska11ererke1 och JO. 

Bland de instanser som har en positiv in st ii 11 ni n g är högsta 
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<i<J111srol<'ll. som konstaterar att förslaget till grundlagsstadgancle om lagpröv
ningsriitlen bygger på att den riiltsliga kontrollen liksom hittills skall utö\·as 
endast p[1 grundval av konkreta tilliimpningsfall. Högsta domstolen delar 
denna uppfattning. Förslaget innefattar inte några sakliga iindringar i den 
lagprövningsriitt som nu giiller utan endast etl lagl1istamle i grundlag av 

denna riitt. I lögsta domstolen finner ett sådant lagfästande viirdcfullt på de 
skiil, som anfördes i dess yllrandc över fri- och riillighetsutredningens 
bctiinkande (se prop. 1975/76:209 s. 201 m. 

Regeri11gsrii111•11 yttrar: 

Som riittighetsskyddsutrcdningen päpekar har lagprövningsfrågan icke 
tillförts mycket nytt, sedan den senast behandlats av riksdagen vid riksmötet 
l 975176. Det principiella problemet inrymmer, som utredningen uttrycker 
det, ett ofrånkomligt inneboende dilemma. Å ena sidan kan man inte 
undvara en från riksdagen frist<knde kontrollapparat, om grundlagens 
riittighetsskydd skall bli tillriickligt effektivt. Å andra sidan får denna 
kontrollapparat icke inkriikta på de politiska instansernas suveriinitet. På det 
hela taget syns man vara överens om att man i den ordning för lagprövning 
som utbildat sig i svensk konstitutionell praxis funnit en balanspunkt i det 
angivna spiinningsl'örhållandet och att rådande riittsliige iir godtagbart. Det 
linns därför en långtgående enighet om att nuvarande riittstillstfmd bör 
bevaras, vilket också iir utredningens ståndpunkt. Rcgeringsriitten har icke 
anledning att hysa någon annan mening, något som framgår redan av det 
yttrande som domstolen avgav den 16 december 1975 över fri- och 
riittighetsutredningcns då till granskning föreliggande förslag. 

Vad saken i dag gäller iir om rådande konstitutionella praxis på området 
skall kod i lieras eller förbli sedvanerätt och. om en kodilikation skall ske, hur 
en regel i ämnet skall avfattas. Vad först angår frågan om kodilikation må 
erinras om att rcgeringsriitten i sitt förenämnda yttrande över fri- och 
rättighetsutrcdningens förslag tillstyrkte att lagprövningsrätten skulle 
inskrivas i regeringsformen. S~irskilt för krissituationer, niir den demokra
tiska ordning<:=n var hotad eller rent av satt ur spel, vore det betydelsefullt att 
de tillämpande myndigheterna hade en direkt grundlagsbcstiimmclse om 
lagprövningsriitten alt stödja sig p{1. Regeringsrätten hyser fortfarande denna 
uppfattning och tillstyrker således att lagpriivningsriitten kommer till direkt 
uttryck i regeringsformen. 

Det föreslagna stadgandet föranleder icke erinran från regeringsrättens 
sida. Utformningen synes stå i god överensstiimmelse med vad som kan 
anses utgöra giillande rätt. 

JA' delar utredningens uppfattning att en uttrycklig grundlagsregel om 
lagprövningsrätt bör införas. Det är av vikt att lagprövningsrättens innehåll 
och omfattning preciseras i lagtext, särskilt som rätten i fråga skall tjäna som 
en rättsligt verkande - av de politiska organen oberoende - garanti för och 
kontroll över att grundlagsskyddet för fri- och rättigheter efterlevs. 

l\ammwTärrm i Sund.wal/ erinrar om att domstolen i sitt remissyttrande 
över fri- och rättighetsutrcdningens betänkande tillstyrkte att lagprövnings
rätten skulle komma till direkt uttryck i grundlagstexten. Kammarrätten 
finner inte nu anledning att frångå denna inställning. Kammarrätten anser 
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sitlunda liksom riittighctsskyddsutrcdningcn att det i RF bör införas bestiim
rnclser som klarliigger lagprövningens existens och innebörd. Som utred
ningen fra111h{1llcr bör lagprövningsriitten lhirvid i sak behållas sådan den nu 

iir. lJtredningsförslaget synes uppfylla de krav som bör sLillas och bör diirför 
enligt kammarriittens mening kunna godtas. 

J11ritliskafakul11'1snä11111tlr11 i Swckholm delar uppfattningen att den i praxis 
utvecklade lagprövningsriitten bör lagnistas i RF. Det kan inte anses 
konsekvent att lagprövningsriitten åberopas som en garanti för bl. a. iaktta

gandet av RF:s regler om fri- och riittigheter samtidigt som grundlagen inte 
ens ullryckligen erkiinner dess existens. 

Länssryrelsen i Srockholms län konstaterar att lagprövningsriillen tidigare 
har haft rin!;.'a eller ingen praktisk betydelse. Allteftersom fri- och riittighets
skydclet i Rf byggs ut skapas det emellertid ner "upphiingningssynpunkter" 
för utövningen av lagprövning. Med hänsyn hiirtill iir det enligt liinsstyrelsens 
mening inte en betydelselös reform utredningen föreslår. Det iir inte som 
utredningen anför (s. 215) fråga om att "enbart" kodifiera giillande riitt. En 
kodiliering av lagprövningsriitten kan komma att uppfattas som en uttrycklig 
sanktion av något man i dömandet eller handliiggningen tidigare varit ganska 
obeniigen att utöva. Linsstyrelsen ansluter sig iindock till utredningens 
förslag om att lagfästa lagprövningsriitten. Linsstyrelsen förutsiitter därvid 
all överinstanser ser till att lagrummet får en återhållsam användning så att 
lagprövningen inte blir ett reguljärt inslag i riittstillämpningen. 

Länssryrclscn i Uppsala län finner inte skiil föreligga att ge lagprövnings
riitten ett annat innehåll iin vad den hitintills genom sedviinja för anses ha 
haft. Länsstyrelsen tillstyrker utredarnas förslag i denna del och framhåller 
det viirdefulla i att det i grundlagen förs in en bestämmelse som kodifierar 
lagprövningsrätten. 

Liinssrvrclsen i l\ro11obcrgs län förklarar att enligt dess uppfattning några 
inv~indningar inte kan resas mot att rådande rättsläge blir lagfäst i ett 
grundlagsstadgande. Länsstyrelsen tillstyrker förslaget. Samma uppfattning 
har länssryrelsen i Hallands län, som delar utredningens uppfattning att 

giillande rättsliige bör bestå och att lagprövningsriitten bör inskrivas i 

grundlagen. 
Srerigrs industri/iirbund och Sl'emka arbel\~ivarl:fiireningen niimner att i 

industriförbundets remissvar över fri- och rättighetsutredningens betän
kande välkomnades det ifrågavarnncle förslaget att i grundlagen kodifiera 

lagprövningsr~itten. Organisationerna delar rättighetsskyddsutredningens 
uppfattning att lagprövningsriitten skrivs in i grundlagen. 

Sl'aiges domarc~fiirhund hänvisar utförligt till sitt yttrande över fri- och 
riittighetsutredningens förslag. Förbundet konstaterar att de synpunkter det 

anförde i sitt yttrande 1976 angående lagprövningsriittens utformning har 

blivit i allt väsentligt tillgodosedda i det förelig§<!ncle förslaget. Emellertid 
noterar förbundet också att utredningen inte i betänkandet har berört de 
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processuella frågor som kan föranledas av en lagstadgad lagprö\'ningsr~itt 

eller g[1tt in pä spörsm[1let om en vid lagprövningen konstaterad ogiltighet av 
viss dctaljbcstlimmclsc drar med sig ogiltighet liven av andra stadganden 
varmed denna äger samband. Såsom i 1976 års yllramk vill förbundet 
framhålla som önskvärt att dessa frågor uppmlirksammas under det fortsalla 

lagstift ni ngsarbelet. 
Sl'c11ska .fiirc1agarr>.1 riksfiirbund tillstyrker den av utredningen föreslagna 

lösningen att lilla rådande riittsHigc också komma till u11ryck i cl\ grundlags
stadgi.lndc. LRF finner inte skiil föreligga all ge lagprövningsriillcn annat 

innehåll iin elen anses ha f. n. och tillstyrker i denna del utredningens förslag. 
All lagprövningen koclilieras och får sin srnllning reglerad i grundlag lir 

viirdefullt. 
J'resscns sa111arhc1s11i:i11111d erinrar om att niimnden i sill yttrande över fri

och rli1t'1ghe1sutrcdningens hetiinkande ans[1g det vara viktigt att det slogs fast 

att regler. som strider mot grundlagarna, skall slittas asiclo av domstolar och 
myndigheter och sålunda inte tilliimpas. Nlimnden betraktar det nu liksom 
för tre år sedan som el\ framsteg att ett stadgande hiirom införs i RF. 

Niimnden förutsiitter dock att det inte blir fråga om en lagprövningsr1itt av 

vlisttysk eller amerikansk modell. 
llfrdhmgarrii11srörclse11 finner i och för sig önskvlirt att regler om lagpröv

ning intas i grundlag. I och för sig giiller lagprövningen blott det enligt svensk 

r1ittsordning sjiilvklara att. vid kollision i riittstilHimpningen mellan två 
normer, den som iir av liigre kvalitet skall vika för den som 1ir av högre. I sista 
hand skall alltid grundlagen följas. Utredningens förslag till regler hlirom 

godtas i stort sett. 
Sveriges .fiir/{11wr/iirb1111d tillstyrker förslaget i denna del. 
Kammarräl/en i Göteborg. domstolSl'crkel och Sl'enska al'deiningcn m· 

/111ernationel/aj11ristkommissio11c11 förklarar att de inte har någon erinran mot 
förslaget såvitt angår lagprövningen. 

Till cl e t vek sa m m a hör juridiska fakultetsnämnden i Lund. Nämnden 
anför att utredningens förslag till grundlagsfåstande av domstolars och andra 
myndigheters lagprövningsrätt synes ge ett adekvat uttryck för det hittills
varande rättsläget. Man torde också kunna anta att lagprövningen i 
fortsättningen liksom hittills kommer att spela en obetydlig roll i praktiken. 
Insikten härom torde vara en förutsättning för utredningsmajoritetens 
enighet i denna fråga. Fakultetsnämnden frågar sig dock om den mycket 
återhållsamma utövning av lagprövningsrätten som 1ir att v1inta verkligen 
fyller den avsedda funktionen att utgöra ett värn förde grundläggande fri- och 
rättigheterna i trängda lägen. Utredningen framhåller (s. 109) att möjlighe
terna till reell lagprövning minskar ju mindre precist den ifrågavarande 
grundlagsregeln är utformad och nämner som exempel på vaga grundlags
regler 2 kap. 12 S andrn stycket och 13 ~ första stycket RF. I det förstnämnda 
stadgandet föreskrivs bl. a. att en rättighetsbegränsning aldrig får sträcka sig 
så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av 
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folkstyrelsens grundvalar. Om lagprövningsriitten inte far utnyttjas förriin det 
är alldeles uppenbart att den fria åsiktshilclningen iir i fara. iir det stor risk att 
domstolarnas reaktion kommer for sent. För att denna ytterst dscntliga 
grund lagsregel skall kunna uppriitthållas. mttste lagprörning...:n triida in pi"t ett 
stadium. då det är möjligt att stoppa en hotfull utveckling. Lagprövnings
riitten måste med andra ord utövas med en viss aktivit...:t och oriiddh...:t. Nagot 
sådant kan knappast förviintas av vära vanliga domstolar. 

!lol'rii11c11.fiir Öl're Norrland tycker sig i utredningens argumentering för att 
i RF skriva in lagprövningsrätten kunna utläsa en betydande t vcksamhet om 

såviil behovet som lämpligheten av en sådan ätgiird. Är detta riktigt har 
hovrätten full förståelse för den tveksamheten. För domstolarnas del iir det 

knappast nödviindigt med en siirskild bestiimmelse. 
Srcnska kommw1tiirb11mlc1 erinrar om att det i sitt remissyttrande över fri

och riittighetsutredningens betiinkande hävdade att principen om domsto
larnas lagprövningsrätt inte borde lagf:.istas utan att gränsfrågorna mellan 
rättstillämpning och politiska avgöranden hade närmare analyserats. 
Förbundet anser det kan ifrågasättas. om det nu framlagda förslaget skapar 

önskvärd klarhet i dessa avseenden. 
Enligt Lam/s1i11g.~törh1111dc1s mening medför det uppställda kravet att det 

skulle kunna ifrågasättas om ett grundlagsstadgande enligt förslaget har 

någon egentlig funktion att fylla. En närmare precisering av vad som skall 
vara uppenbart är sålunda av allt att döma omöjlig och om endast tveksamhet 
föreligger är det inte fråga om ett så uppenbart fel att åsidosiittande i.ir tillåtet. 
Ett inte oväsentligt kommunalt tillämpningsområde kan dock ligga i 
möjligheten att pröva om kravet i 8 kap. 5 ~ RF - att föreskrifter om t. ex. 
kommunens åligganden skall met.ldelas i lag - är uppfyllt. 

LO:s tveksamhet att i grundlagen kodifiera den lagprövningsr~itt domsto
larna har tillgripit kvarstår. Om förslaget leder till grundlagsändring på denna 
punkt. förutsätter LO att det i lagens förarbeten mycket klart kommer att 
framgå att en judiciell överprövning av riksdagens beslut tar ske endast i 
yttersta undantagsfall. Vidare bör uttrycket "uppenbart" väl definieras. 
Riksdagen bör. enligt LO. noga följa en sådan lagändrings praktiska 

tillämpning. 
Svea hovrii11 avstyrker förs 1 ag e t i denna del. I lovrätten anför: 

Lagprövning - med den innebörd begreppet fått i vårt land - ingår i 
riittssystemet. och prövningen iir principiellt inte inskriinkt till att avse fel av 
viss beskaffenhet. En annan sak är att domstolar och andra myndigheter 
hittills varit och säkerligen också i fortsiittningen kommer att vara försiktiga 
med att åsidosätta bestämmelser i lagar eller förordningar såsom stridande 
mot andra författningsbestämmelser av högre valör. Det har oftast varit 
möjligt att med beaktandet. ex. av vad som förekommit under lagstiftnings
arbetet åstadkomma en s. k. sammantolkning. som upphiiver den befarade 
normkonOikten (jfr senast rättsfallet NJA 1977 s. 288). 

Det har i olika sammanhang hävdats att lagprövning skulle innebära att 
politisk makt förs över till domstolarna. I viss bemärkelse är detta naturligtvis 
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riktigt, men det viktiga i lagpriivningen iir kontrollen ;1\· all den politiska 
makten utövas av de organ som fåll den sig anfortrudd ucl1 av all elen utövas 
på cl! korrekt siilt, "under lagarna" som det heter i I kap. 1 ~tredje stycket 
RF Det praktiska fallet iir all regeringen eller någon underordnad myndighet 
har råkat utt:.ircla en fiircskrift som strider mot vanlig lag. 1 st1dant fall kan 
lagpriivningen siigas utgöra Cl! skydd mr riksdagens lagstilinings111akl. Om 
det i stiillct iir fråga 0111 konflikt mellan vanlig lag och grundlag, utgör 
lag.prövningen ett skydd för den i I kap. I ~ första stycket RF fastslagna 
folksuvcriinitctcn. 

Som redan antytts hehövs inte n:\got uttryckligt lagstöd för att lagpröv
ningcn skall komma till stånd. I frågan 0111 man iindock skall införa ett 
grundlagsstadgandc i ii111net anför utredningen på s. 109 att det möter 
svårigheter att formulera en lagtext som förenar cfterstriivad klarhet med 
önskviird smidighet i tilHimpningcn. l lovriillcn delar den uppfallningen och 
anser att utredningens flirslag till lydelse av 11 kap. 14 ~ RF inte uppfyller de 
angivna önskemålen: hovriillcns inviindningar griller fhimst andra meningen 
i paragr.ilen. Såsom anforts ovan kan lagprövningsriillen principiellt inte 
anses vara inskriinkt till all avse endast uppenbara fel. Och inte ens med 
bortseende från den aspekten är paragrafens andra mening n{1got bra underlag 
för en smidig praxis. Enligt hovrättens mening föder stadgandet fler problem 
än det löser. 

Däremot kan någon saklig inviindning inte resas mot ett stadgande som 
omfattar endast första meningen i den föreslagna paragrafen. En så formu
lerad bestämmelse skulle emellertid - sedd mot bakgrund av hittillsvarande 
praxis - kunna ge det felaktiga intrycket att lagprövning var avsedd att i 
forts~ittningen vara en reguljiir företeelse. 

Riksskar:<'l'Nkcr siiger sig inget ha att tillföra frågan om den niirmare 
innebörden av gällande praxis om domstolarnas och övriga myndigheters 

lagprövningsriitt. De föreskrifter och motsvarande som verket utfärdar efter 
bemyndigande faller naturligtvis också under denna form av normkontroll. 
Verket instämmer i utredningens uppfattning all det saknas anledning att 
göra några sakliga ändringar i lagprövningsriitten. Diirmed kvarstår endast 
frågan om rådande rättslägc bör bestå oreglerat eller om det bör kodifieras. En 
kodifiering är enligt verkets mening forcnad med vissa risker. En uttrycklig 
grundlagsregel kan i sig få den effekten all lagprövning - trots att den skall 
utövas med restriktivitet - för de enskilda medborgarna och myndigheternas 
tjänstemiin kommer att framstå som ett mer normalt led i myndigheternas 
verksamhet. Förekomsten av cl! grundlagsstadgande om lagprövningsriitten 
skulle diirmed också kunna leda till att enskilda parter etc. hos domstolar och 
andra myndigheter ofiare än nu begär att det i ärendet skall företas 
lagprövning. om inte bifall kan vinnas i saken redan på materiell grund. 
Myndigheterna skulle bl. a. i sådana fall tvingas att sätta av resurser för 
undersökning av lagprövningsfrågan trots att lagprövning avsetts bli 
utnyttjad med restriktivitet. Den regel om lagprövningsriitt som nu föresla
gits styrs bl. a. av uttryck som ''något väsentligt hänseende" och "felet iir 

uppenbart"'. Dessa uttryck iir enligt verkets mening vaga och svåra att 
motivera så all tolkningen regelmässigt blir den avsedda. Rekvisiten skall 
sedan i sin tur appliceras på bl. a. allmiint hållna grund lagsregler somt. ex. 2 
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kap. 12 * andra stycket och 13 ~ l'örsta stycket RF - och :iven en så till 
innehållet vag regel som den mreslagna regeln med förbud mot retroaktiv 
skattel;1g. Det sagda inneb:ir en for<1 IOr att innebörden av lagprövningsriitten 
kan komma att i tilHimpningen hos under- och mellaninstanser förskjutas i 
inskr:inkande eller utvidgande riktning. Därmed skulle också de högsta 
domstolsinstanserna ställas inför arbetsuppgifter med svåröverblickbara 
konsekvenser för dessa domstolar~ roll. Verket framhåller i sammanhanget 
att högsta domstolen !betänkandets. 105) har uttryckt tvekan i frågan om en 
tidigare föreslagen lagreglering av saken skulle medge en tillr:ickligt diffe
rentierad tilWmpning. Verket anser att Liven det nu föreliggande förslaget ger 
anledning till sådan tvekan. Verket framhåller vidare att den l'öreslagna 
lagregeln knappast ger uttryck för den av högsta domstolen tidigare 

understrukna principen att av förvaltningsmyndighet utfärdade föreskrifter 
torde kunna underk:innas :i ven om ett form fel som har begåtts vid 
föreskrifternas tillkomst inte kan betecknas som grovt. Den föreslagna 
föreskriften förutsiitter nämligen ett "viisentligt'' formfel vid en föreskrifts 

tillkomst för att denna skall kunna åsidoslittas. Verket anser att vad därefter 
uttalas om att felet beträffande lag eller förordning måste vara "uppenbart" 
inte synes ha någon entydig innebörd såvitt rör av förvaltningsmyncligheter 
utfärdade föreskrifter. I allt fall kan inte den av högsta domstolen hiivdade 
principen anses ha kommit till uttryck i paragrafen. Det första ledet av 

paragrafen har ansetts som en regel snarare om lagtolkning iin om lagpröv
ning (jfr prop. 1975176:209 s.92 och 211 l. Utredningen synes inte närmare ha 
överviigt vilken betydelse kodifiering i grundlag av denna lagtolkningsregel 
e\'. kan få för andra lagtolkningsproblem och lagstiftarens ställning till dessa 
rent generellt. Verket anser att del kan ifrågasiittas om denna i och för sig 
självklara regel om hur lag skall tolkas i ett avseende bör göras till föremål för 
lagstiftning utan närmare överviigande av berörda effekter. Sammanfatt
ningsvis anser verket att överviigande sk:il talar mot att en kodifiering av 
lagprövningsrätten nu genomförs. Enligt verkets mening bör man avvakta de 
ytterligare erfarenheter av den konstitutionella praxis och den rättspraxis som 
kan utvecklas i anslutning till 1974 års RF särskilt i fråga om dess reglering av 

de medborgerliga rättigheterna innan en kodifiering av lagprövningsriitten på 

nytt aktualiseras. 

JO anför: 

I yttrande över 1973 års fri- och riittighctsutrednings betänkande "Med
borgerliga fri- och rättigheter; regeringsformen" har jag tagit ställning emot 
ett där framlagt förslag att lagfästa en rätt för domstolar och andra 
myndigheter att ingå i prövning om föreskrifts överensstämmelse med 
grundlag eller annan överordnad författning. 

Jag har alltjämt samma åsikt och kan därför inte tillstyrka rättighetsskydds
utredningens förslag. Jag vill ytterligare säga följande. 

Utredningen hävdar att dess förslag enbart kodifierar gällande rätt. Den 
lagprövningsrätt som r. n. antages E:xistera har emellertid inte något preciserat 
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innchftll. Rlittspraxis. om med detta skall förslits avgöranden a\· högsta 
domstolen och regcringsriitten. :ir mycket sparsam i allt l~tll i vad r(ir 
grundlagsenligheten av lag. Atskilliga spörsmål st:ir diirför helt olösta. inte 
minst giillcr detta frägan hur man skall se ptt giltigheten av iildre lagregler. 
Utredningen har pä intet slill mrsökt ge sig i kast med dessa problem. 

En punkt i förslaget som siirskilt kriiver niirmare belysning iir domstols eller 
annan myndighets behörighet att vägrct tilllimpa kommunal föreskrit't pit 
grunda\' fel i materiellt hiinseencle eller vid lfaeskriftcns tillkomst. Ktimmu
nala beslut. ii\'en norm beslut. kan ju iiverklagas i dlirfor stadgad ordning. Om 
bcsviir inte anförts inom laga tid eller anförda besviirogillats, milste i varje foll 
huvudregeln vara att beslutets giltighet inte liingre kan ifrftgasiittas. Riittig
hetsskyddsutredningen avser förmodligen inte all deras förslag skall inne
fatta n[1got nytt, förut inte existerande undantag frän huvudregeln, men 
tC_irslaget iir iignat all viicka huvudbry och hör i varje fall inte lagfastas utan 
yllerligare undersökning. 

Ui11.ss1yrclse11 i Stockholms län delar utredningens uppfattning att etl system 
med s:irskilda för fa 11 ni n g s doms t o I ar eller dylikt inte lir liimpligt hos 
oss. En sådan ordning skulle sannolikt politisera Jagprövningen. Ockst1 
liinsstyre/.\cn i Kro11oben~s län delar utredningens uppfattning all etl system 
med författningsdomstol inte hör införas. 

A. v annan äsikt iir juridiska jakulrcrs11c'i11111dc11 i Lund som finner det 
förvånande att utredningen utan egentlig motivering avvisar tanken på 

inriillande av en törfallningsdomstol. En sädan domstol. sammansall av h~ide 
yrkesdomare och ledamöter valda av riksdagen. skulle kunna f:.\ erforderlig 
auktoritet för all utöva lagprövningsrätten pil ell sjiilvständigt siitt oi.:h 
diirigenom viirna om de grundliiggande fri- och riittigheterna iiven i sådana 
kritiska situationer, då rtittighetsskyddet verkligen behövs. Fakultets
nämnden vill sålunda med kraft understryka all frågan om inriittande av en 
förfauningsdomstol inte som hillills hör avfardas med att den "inte iir 
aktuell" utan i stiillet bör bli föremål för allvarliga sakliga övervliganden. 

1'vfedborgarrä11srörelsen anser all den enskilde har mycket begränsade 
möjligheter att på ett efTektivt sätt åberopa det skydd grundlagen i ell särskilt 
fall ger honom. Det behövs enligt organisationen domstolar som kan pröva en 
skedd rättighetskränkning. Frågan om ett forfattningsdomstolssystem av 
någon art avvisas av rättighetsskyddsutredningen. Huvudmotivet är att de 
rättstillämpande organen inte får ha vad utredningen kallar politisk makt. 
Medborgarrättsrörelsen noterar all utredningen upprepar det i olika samman
hang åberopade argumentet mot alla slag av forfattningsdomstolar, nämligen 
att risk föreligger för en politisering av domstolarna. Givet sägs vara att, vid 
en domstolskontroll av att myndigheter på olika nivåer inte har överträtt 
grundlagens regler, det inte kan undvikas att domstolarna då och då stiills 
inför spörsmål med politisk aktualitet och även spörsmål som kan vara 
politiskt infekterade. Domstolens beslut kan i dylika fall få politisk betydelse. 
Så är emellertid redan nu förhållandet i många lägen och riskerna för en ökad 
politisk belastning av domstolarna skall enligt organisationen inte överdrivas. 
Enligt Medborgarrättsrörelsens mening måste man på denna punkt ta några 
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risker. Vilket intresse har meclhorgarna av att domstolarna aldrig utsiitts för 
någon politisk belastning, om priset diirfrir iir all medborgarna icke ges nagon 
praktisk möjlighet att fa skydd hos domstol? Medborgaren kan nu ej få 
riittsligen prö\'at om myndigheten gjort intr~ing i hans grundlagsskyddade 
riittigheter. Vad iir grundlagsskyddet viirt. när det ej kan åberopas av elen 

enskilde till vinnande av riittclse. Sverige iir nu i ett miirkligt liige. Alla 
invånare i Sverige kan hos Europarådets kommission för de miinskliga 
riittigheterna åberopa Europarådets människoriittighctskonvention och diir 
begiira åtgärder mot Sverige diirför att svensk myndighet övertriitt konven
tionen genom att göra intrång i vederbörandes enligt konventionen skyddade 
rättigheter. Dliremot saknar samme person möjlighet att i ärendet viinda sig 
till svenskt organ och diir åberopa den svenska regeringsformens riittigheter 
för att få rättelse. Meclborgarriittsrörclsen anser att denna situation i liingclen 
är ohållhar för Sverige som riittsstat. 

Flera remissinstanser har tagit upp kravet att l<ireskrift som har beslutats av 
riksdagen eller regeringen skall sätt:.is åt sicl:.in bara om fe I e t är uppe n -

bart. 

SACOI SR uttalar att det är viirdcfullt att fOrfattningar stiftade av riksdag 
eller regering måste vara uppenbart lagstridiga rör att kunna åsidosättas. En 
mer långtgående lagprövningsriill skulle innebiira risker for en politisering av 

domarutniimningarna. 
Uppcnbarhetskravet kritiseras i några yttranden. Regeringsråden Petr~n 

och IVen11e1xre11 anmiirker att kravet innebär att de två högsta statsorganen 
vid sin normgivning skulle åtnjuta en större felmargin:.il än andra organ med 
normgivningsmakt. En sådan olikbehandling synes icke förenlig med den 
grundläggande bestämmelsen i RF:s portalp:.iragraf. En regel om lagprövning 
måste nämligen ses som ett utflöde av principstadgandet i I kap. I ~ RF om 
att den offentliga makten utövas under lagarna. Det kan därvidlag icke gälla 
olik:.i regler för olik:.i normgivare. Alla som fattar normativa beslut måste vara 
i lika mån förplikt:.ide att hålla sig inom den i nyssnämnda grundlagsbud 
anvis:.ide ramen. Mot denna b:.ikgrund är det ofrånkomligt att andra 
meningen i den föreslagn:i paragrafon utgår. Skall krav på att felet hos den 
prövade normen är uppenbart uppställas som förutsättning för att normen ej 

skall tillämpas, måste detta villkor gälla lika vid alla normprövningar. Det 

måste emellertid förutsättas som självklart att domstol eller annan 
myndighet icke tar ett så allvarligt steg som att underlåta att tillämp:.i en norm 
utan att den har blivit övertygad om att ett fel före lupit. Ett särskilt uppenbar

kriterium hlir därför övernödigt. 
Juridiska fakultetsnämnden i Stockholm noterar att rättighetsskyddsutred

ningen med åberopande av skilda uttalanden - bl. a. av de båda högsta 
domstolarna - i tidigare lagstiftningssammanhang emfatiskt fastslår att dess 
förslag utgör en kodifiering av gällande rätt. Fakultetsnämnden erinrar om att 
bl. a. juridiska fakulteten i Stockholm var av annan mening vad gäller det s. k. 
uppenbarhetsrekvisitet i 1975 års snarlika förslag. Fakulteten anförde därvid 
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också sakliga skiil mot uppstiillandct av ett sådant rekvisit. Riittighetsskydds
utredningens förslag till bestiimmelser om l:tgprövning iir tydligtvis resultatet 
av en politisk kompromiss, vilket begriinsar möjligheterna att ästadkomma 
föriindringar i förslaget. Fakultetsniimnden anser det i detta liige foga 
meningsfullt att åter argumentera i denna fråga, som har blivit allsidigt belyst 
i samband med behandlingen av 1975 års förslag. Även om niimnden sålunda 
förordar att uppenbarhetsrekvisitet utgår, vill niimnden inte motsätta sig en 
lagstiftning enligt förslaget. om alternativet är att frågan om grundlagsfa

stande av lagprövningsriitten helt fllr falla. 
Sffriges i11dm1ri/iirlm11d och S\'C'llska arhcl\'.!irnrctiire11i11ge11 anm~irker att 

förslaget innebiir att de tvä högsta statsorganen riksdag och regering skall ges 
en större felmarginal iin andra organ som beslutar normativa föreskrifter. 

Medborgarna har emellertid uppenbarligen anspräk på att alla myndigheter 
häller sig inom den ram som iir dem anvisade i grundlag och annorstiicles vid 
normgivning, iiven riksdag och regering. Det finns icke n{1gon anledning att 

hiirvidlag göra någon skillnad mellan olika organ. Är det klarlagt att föreskrift 
är till form eller innehäll olaglig, skall den inte tilliimpas. oavsett vilket organ 
som iir upphovet till föreskriften. Organisationerna föreslår cliirflir att sista 
meningen i elen föreslagna föreskrilien får utgå. Det iir av vikt att RF:s regler 
om lagprövning iir tydliga och inte ger utrymme för politiska v~irderingar dä 
elen riittstilliimpande myndigheten skall ta stiillning till om något fel fiirelupit. 
Uttrycket "i något viisentligt hiinseende" kan ur denna synpunkt kritiseras 
säsom alltför vagt. Organisationerna anser det önskviirt med en mera precis 
formulering. 

Också f\;fedborgarrii11Sriircl~c11 förklarar att förslaget inncbiir att man vid 
lagprövning skall stiilla liigre krav 1x't riksdag och regering iin på andra organ 
som beslutar generella föreskrifter. Enligt org<misationcns mening iir denna 
ståndpunkt ohållbar. Tviirtom mästc man kunna stiilla de största krav pä 
riksdag och regering dä det gäller att noggrant flilja de föreskrifter som bl. a. 
grundlagarna innehåller. t. ex. rörande dessa organs medverkan i lagstiftan
clet. Organisationen mäste sålunda bestiimt motsiitta sig regeln i elen 
föreslagna paragrafens andra mening att förekomsten av "uppenbart" fel 
skall vara en förutsiittning för att vid prövning av lagenligheten av norm 
beslutad av riksdagen eller regeringen denna icke skall tilliimpas .. :\r riksclags
eller regeringsföreskriften lelaktig, skall elen inte tilliimpas. 

JI\ har en niirmast motsatt uppli1ttning. Enligt hans mening kan skillnaden 
mellan en föreskrift som har beslutats av riksdagen eller regeringen och en 
föreskrift av liigre dignitet diskuteras. Med elen fi.ireslagna regeln finns det en 
risk för att tillämpande myndigheter och organ underlåter att tilliimpa 
föreskrifter av lägre dignitet i en utstriickning som inte kan vara avsedd. 
Eftersom det många gånger kan vara svart att avgöra eller vara ytterst 
diskutabelt huruvida ett fel iir fLir handen. liimnas foltet öppet för bedöm
ningar och värderingar som kan vara subjektivt färgade eller osakliga, ja de 
kan t. o. m. vara politiska. Man kan exempelvis tiinka p[1 föreskrifter, 
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utfordade av socialstyrelsen. rikspolisstyrelsen. riksskatteverket. kommuner 
osv. Enligt JK talar dessa synpunkter för ell krav på "uppenbarhet"' över hela 
linjen. Samtidigt iir det emellertid givet all den tröskel som biir vara passerad 
innan en föreskrift får åsidosiittas inte kan undgå all p[1verkas av frägan vem 
som beslutat föreskriften. Med hiinsyn till all frågan om ell åsidosiittande av 
löreskriften normalt kan förutsiillas 1 sista hand komma all prövas av domstol 
eller annat kvalificerat organ anser JK utredningens förslag kunna 1;'.0dtas. 

/)nmstolwcrkct tar upp en fråga om hur föreskriften om lagprövning skall 
l i 11 ii m p as i p rak liken. Niir det giilleren föreskrift som har beslutats av 
regeringen eller riksdagen skall tilliirnpning av föreskriften underlåtas endast 
om felet iir uppenbart. All ett sådant fel skulle förekomma utan all det har 
upptäckts och rättats är i praktiken i det närmaste otänkbart. Det linns diirför 
inte någon anledning för en domstol eller myndighet att sjiilvmanl efterforska 

hu ren sådan föreskrift har kommit till. Om en part framställer yrkande i detta 
hänseende bör det få ankomma på honom all framliigga det material som 
tyder på att föreskriften inte skall tilliimpas. Niir föreskrif'ten har beslutats av 

en fiirval\ningsmyndighet eller kommun iir risken enligt verket större för att 

fel har förekommit iin när det gäller en föreskrift som har beslutats av 
regeringen eller riksdagen. Domstolen eller myndigheten iir skyldig all 
åsidosiilla föreskriften, även om felet inte kan betecknas som uppenbart. 
Dessa förhållanden bör emellertid enligt domstolsverkets mening inte föra 
med sig att domstolar eller myndigheter avsätter tid till alt självmant 

efterforska ev. fel. En part, som framstiiller ett yrkande om alt föreskriften 
inte skall tillämpas. bör iiven i dessa fall vara skyldig att tillhandahålla 
utredning om de förhållanden han åberopar. 

5 Lagrådsgranskningen 

Riittighetsskyddsutredningens förslag har i denna del fått ell övervägande 
positivt mottagande av remissinstanserna. Delta gäller alla de huvudfrågor 
utredningen har tagit upp, nämligen frågan om en återgång från en fakultativ 
till en obligatorisk lagrådsgranskning, frågan om vilka förfallningar som 

lagrådsgranskningen bör omfalla, frågan om lagrådsgranskningens inrikt

ning och om denna bör anges i RF samt frågan om lagrådets sammansättning 

o<:h arhetsformer. 
Fragan om en återgång från den nuvarande fakultativa 

I ag råds granskningen t i 11 en o b I i gator is k behandlas i m~nga 

y!lranden. En majoritet bland remissinstanserna ansluter sig därvid till 
rättighetsskyddsutredningens förslag. Några instanser förordar en ordning 
som ligger närmare det tidigare obligatoriet. Ett par remissinstanser intar en 
111ellanstiillning, medan en instans ifrågasätter lagrådsgranskningen över 
huvud taget. 

De till rättighetsskyddsutredningens förslag positiva instanserna är högsta 

domstolen. regeringsrälten. kammarrätterna i Göteborg och Sunds1·all. dom-
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s111/s1'('1"/.:.cr. ÖH. rik1/iirsiikri11g11·c·rkcr. riksskatrn·erkC'I, j11ridiska /äk11/1c1s-

11ii11111de11 i LiflflSOla. sa111/lällwC'tc11ska{lliga _li1k11/1ets11ä11111dc11 i L1111d, länssrr

rdsema i ,'-;1oc/dro/111s. Krc11whc1:'..!,s och lf11//1111ds lä11, Sl'c11ska ko1111111111/iirh1111-

de1, SA( 'OISR, S\'mska _liiretagarl's rik1tiirlw11d. Pressens sa111arhl'i.mä11111d 

samt S1·erigcs /iir/i111ar/iirh111ul. 
JK förordar en lösning med inslag fran häda utrcdningsff>rslagen. Juriclisku 

/äk11/rc1s11ii11111dc11 i /,111/{/ uttalar sig n[irmast for lagrädsutredningens förslag 
men vill inte mots[itta sig r[ittighetsskydclsutredningens. 

Till lösningen med ett obligatorium ansluter sig Sl'ea horrä11. lii11.1s1yrc/sc11 i 

Uppsala /ii11. Sl'criges i//ilmrritiirb111u/ och Sl'enska arbcl\'..!,irnrc/örrni11gcn. 

LRF. S1·enska ardc/11i11ge11 m· /nrema1i1111c//aj11ris1ko111111issio11e11 samt Mcdhor

garrä 11.1rörel\C'11. 

Bland de instanser som t i 11 st y r k er e 11 er godtar r [it tig hets -
sky d cl s ut r e cl ni n gens lösning är som framgått hiigsta do111sw/c11. 

Domstolen anser att den metod för att best[imma granskningsverksamhetens 

omfattning som utredningen har valt enligt domstolens uppfattning har 
avgörande fördelar _i;imfört med övriga berörda alternativ. Den föranleder 
c.färl<ir inte nägon erinran från domstolens sida. Med den valda metoden bör 
också det område inom vilket lagrådets hörande skall förekomma lämpligen 
best;immas enligt de principer som utredningen har angivit. 

Regeri11gsrii11c11 framh[1ller att en viktig fråga. till vilken stiillning maste tas, 
iir om föreskriften om lagrådsgranskningsområdet skall skrivas som en skall
eller som en bör-regel. Riittighetsskyddsutredningen har stannat för det 
senare alternativet och detta då frUmst för att en lag som ej har lagråclsgran
skats inte skall kunna underkiinnas på grund hiirav vid en lagprövning i 
samband med dess t!lliimpning. Regeringsriitten anser att utredningens 
grumlsyn på frågan har fog för sig och kan därför tillstyrka en bör-regel och 
detla så mycket hellre som en bör-regel torde komma att tillgodose syftet med 
regleringen lika bra som en skall-regel. i all synnerhet som det åligger 
riksdagen all pröva om en lag kan antas utan lagrådsgranskning. Utredningen 
anför om sitt förslag !s. 139) all det innebär en reglering med karakliir av 
principli.isning. Avgörande l'i.ir om cl\ lagförslag skall lagrådsgranskas eller ej 
blir inte 0111 det hör till en viss typ av l'öreskril'ter, best[imd till sin 
konstitutionella karaktär. utan i shillet om förslaget fyller vissa på principiella 
grunder formulerade krav på t. ex. innebörd. räckvidd eller verkningar. 
Regeringsrättcn kan ansluli.I sig till förslaget och gör det så mycket hellre som 
det innebiir att alla lagar enligt 8 kap. 3 ~och 11 kap. RF i princip kommer att 
omfattas. Regeringsriitten delar rättighetsskyc.ldsutredningens uppfattning 
alt det sätt att bestämma lagrådets granskningsområde som utredningen 
föreslår siikerligen ger, teoretiskt se\\. bättre möjlighet iin någon annan av de 
diskuterade metoderna att nå det uppstiillda målet att lagrådet granskar just 
de förslag som biist behöver dess granskning och inga andra. 

Ku111111arrä11c11 i Giiteb111:'..!, anför: 
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Den nu\·arande mdningen med fakultativ lagr~1dsgranskning motiverades 
bl. a. med principiella argument. Som rL·dovisas i hetiinkamlet (s. 132) 
fr;1111h\i!ls i prop. \ tJ7(1:24 ang{1ende överg~mg till fakullaliv lagr;idsgranskning 
att det inte \'ar fiirenligt med .:·n fullt konsd,vcnt p:1rlamentarism att 
tillfi.irsiikr;1 ett organ. sum saknar p;1rl:11nentarisk IC.irankring. en ovillkorlig 
riitt att yttra sig i vissa lagstiftningssammanilang. l!tredningen synes 
emellertid inte ha l1;1ft till uppgift att pröva denna grundl;iggande fråga, utan 
dess uppdrag har vari I bcgr;insa\ till fr{1gan om hur omr~1dct fiir en obligatorisk 
lagrädsgranskning l;impligen skall avgr;insas. :vted h;insyn hiirtill avstär också 
kamn1arriitten friin att g[1 niirmarc in pi\ den grundWggande friigan. 

Trots de ulgängspunktcr som utredningen s[1lunda har hart innebiir dess 
förslag knappas\ n~1gon :11erg;ing till obligatorisk lagrädsgranskning i strikt 
mening. Nt1go1 preciserat 0111rf1de. inom vilket granskning alltid skall ske. 
linns inte. I l;inill kommer all lagregeln genom ;mv;indanckt av nn.lcl "biir" 
har fiitt karaktiiren av en rckomrnemlation .. :\mlå torde man kunna utgå ifrån 
att lagrådsgranskning kommer alt ske i stort sett i den omfattning som 
fi.iru1s;i11s. I denna riktning verkar dels den moti\-cringsskyldighet som skall 
fflreligga kir regeringen i fall di\ lagrädsremiss underll1ts. dels möjligheter för 
en utskottsminoritel att genomdriva lagrådsgranskning. En fordel med den 
valda lösningen iir att det aldrig lagprövningsvis kan g\iras giillande att lagen 
iir ogiltig diirför att den inte har granskats av lagrädet. Vad sälumJa föreslås 
föranleder i och för sig ingen erinran från kammarriittens sida. 

l\a111111arrä11rn i S1111clwall anser att den av riitlighetsskyddsutredningen 

valda lösningen iir förenad med fordelar. Det finns anledning r;ikna med att 

elen kommer att medföra att de lagförslag som a\'ses bli föremål för 

granskning ocks[1 blir granskade. De garantier hiirför som finns inbyggda i 

!\:irs!agct torde vara tillriickliga för atl [1stadkomma detta. 
Riksskalleverker tillstyrker riittighetsskyddsutredningcns förslag om en 

fakultativ !agrådsgranskning över ett omfattande lagområde. Förslaget att 

!agrådsgranskningen skall kunna avse bl. a. all den lagstiftning som grundas 
på 8 kap. 3 ~ RF avspeglar den allt viktigare roll som denna form av 

offentligrättslig lagstiftning numera har fått. En juridisk granskning av sådan 
lagstiftning bör generellt sett ha en positiv inverkan på lagstiftningens 

tekniska kvalitet. Från de synpunkter riksskatteverket har att företräda finns 

givetvis inget att erinra mot detta. 

Länsstyrelsen i Stockholms län anför: 

De principiella betiinkligheterna bctriiffande en obligatorisk lagrådsgransk
ning ~igdc giltighet da lagrädets sWllning var oklar. De bör enlig\ liinsstyrel
scns mening förlora sin styrka om man i lagtext pii ett klan och adekvat sätt 
ger uttryck för att lagrådet skall ge råd endast i r~ittsliga och lagtekniska frågor. 
Lagrådets legaltekniska granskningsverksamhet uppfattas som synnerligen 
betydelse!'ull bland de tlesta av dem som iir satta att tillämpa lagarna. 
Genonig~mgen lagrådsgranskning borgar i vida kretsar för en fullgod .iuridisk 
tagstitiningsprodukt och utgör i m~rngas ögon en garanti for att rättssäker
hetens krav iakttagits vid lagens tillkomst. Linsstyrelsen iir emellertid, trots 
sin uppfattning om det stora viirclet hos lagradsgranskningcn. inte beredd att 
rör Lbgen yrka pä cl\ ~1terin!Orandc av obligatori

0

el. Visserligen har enligt 
utredningen de förhoppningar om en mer v~ilriktad lagrädsgranskning som 
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knutits till 1971 års reform inte riktigt i111"ri:1ts. Endast ett par enstaka viktiga 
l"i:irslag utanl"ör det gamla onyanserade obligatoriska omradet har remitterats 
till lagrCtdet, och betydelsefull lagstiftning inom det tidigare granskningsom
r[1det har tillkommit utan lagr~1dets medverkan. Men det torde enligt 
Wnsstyrelsens mening iinnu vara för tidigt att bedöma de praktiska konse
kvenserna av att granskningen gjorts fakultativ. Med hiinsyn hiirtill och till 
det mer 1:111gsiktiga perspektiv som bör anliiggas niir clet giiller grundlagsiind
ringar bn det vara klokt att läta fdgan om ett eventuellt [1terinförandc av en 
obligatorisk lagrådsgranskning ansta till dess man vunnit ytterligare erfa
renhet av det mer llexibla fakultativa systemet. 

Liins.11rrc/w11 i Kronobergs liin anser att det nuvarande systemet med 

fakultativ lagr<°1dsgranskning uppenbarligen har medfört att lagförslag. som 

sakligt sett hade bort remitteras till lagrådet, inte har kommit under dess 
granskning. Eftersom syfte\ med en lagrådsremiss är al\ regeringen skall få 

r[1d i riittsliga och lagtekniska frågor, iir det enligt länsstyrelsens mening 

viirdefullt med ett system med lagrådsgranskning i den omfattning som 

utredningen föreslagit. Läns.11.rrcl.wn i Hallands län tillstyrker rii\\ighets

skyddsutrcdningcns förslag i denna del. 
Sre11ska .fiircwgares riks/hrh1111d noterar mecl tillfreclssfallelse riittighets

skyddsutredningens förslag, som siigs i mr111ga stycken innebära en återgång 

till obligatorisk lagråclsgranskning. 

Pressens sa111arhe1s11ä11111d tillstyrker rättighetsutredningens förslag att 
yttrande av lagrådet bör inhlimtas, innan riksdagen beslutar grundlag om 

tryckfriheten. lag om begriinsning av riitten att la clcl av allmiinna handlingar 

och annan lag som ang<'ir begränsning av någon av de grunclHiggande fri- och 

rät 1 igheterna. 
Ckkst1 Srcriges fih/{11wr/iirh1111d tillstyrker förslaget. För de lagstiftnings

områden som l<irbuncle\ har att bevaka har nuvarande ordning i fråga om 
lagråclsgranskningen i praktiken visat sig synnerligen olycklig. Lagskriv
ningsskickligheten i landet har knappast ökat under de senaste decennierna. 
Den oerhörda ansvällningen av lagstiftningen har medfört att åtskilliga 
författningar \as fram under tidspress och handläggs av ljiinstemiin med 
begriinsad erfarenhet av så väl det berörda ämnesområdet som av lagstift
ningsarbete\ som sådant. Den förenkling av lagspråket som på goda grunder 
har efterstrlivats har samtidigt inneburit en fara eftersom spräklig enkelhet 
inte alltid leder till klarhet hcträffamle innehåll och syfie. Författarförbunclet 

vill som enda exempel peka på konsekvenserna av den nuvarande ordningen 
för den senaste ändringen av upphovsrä\tslagen. 

En av de instanser som intar en m e 11anstä11 ni n g är JK som 
anför: 

Som riittighetsskyddsutredningen framhåller hör lagrådsgranskningen 
sjiilvfallet omfatta endast sådana lagförslag som verkligen iir i behov d~irav 
medan övriga förslag undantages. Hur man liimpligast skall uppnå detta mål 
iir en svår och vansklig fråga. Valet står i princip mellan någon form av 
obligatorium och en .. principlösning.. av riittighetsskydclsutredningens 
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n10dell. 
Ftt system med obligatoriskt granskningsomräde har gi\'etvis stora 

li.'>rdelar. Det riskerar dock l~ill all bli alltför bundet och stelbent. A ena sidan 
kan - nempelvis - nya iirnnesomräden tillkomma i lagstiftningen hetriif
fande vilka lagrädets hiirande framsti1r som lika viil motiverat som betriif
f,mde lagforsbg, vilka omfattas av obligatoriet. Visserligen kan lagrftdet iind[1 
höras (fakultativt). men den ökade riittssiikcrhet och stabilitet i systemet som 
fiiljcr a\· ett obligatorium saknas. Ett införlivande med del obligatoriska 
nmr:1det skulle vidare kriiva grum\Llgsiindring. A andra sidan kan lagförslag 
inom det obligatoriska omr{1dct, t. C\. sädana som innebär begriinsning av fri
och riittigheter enligt 2 kap. RF. vara av så ringa betydelse all lagrådets 
hö1«1ndc framst:lr som omotiverat. siirskilt i ett för lagrådet anstrjngt 
arbetsl:ige da prioritering mt1ste ske. Jag vill hiir hiin\'isa till den ingiiende 
redogörelse för riillighctsbcgriinsancle lagstii'tning som utredningen i annat 
s~1mmanhang förebragt (s. 85-99 samt 177-207). Oliigenheter av detta slag 
kan dock undvikas genom att ett obligatoriskt system förenas med bestiim
n1elser om undantag under vissa •ingivna forutsiittningar. innebiirande att 
J;igrådets hörande kan underlåtas trots all lagförslaget faller under obligato
riet. 

.Ä.ven en principliisning av det slag som riittighetsskyddsutredningcn 
l(irordar har bilde fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör främst att 
systemet iir mer elastiskt så att anpassning lättare kan ske till radande 
ti.i1N1llanden nch behov. Den största nackdelen är att lagrådets hörande blir 
berllcnde av Ö\'erviiganden nch viirderingar i vai:ie siirskilt fall, vilket kan leda 
till att man tager för liill pä fr;'\gan om lagrådsremiss och av ovidkommande 
skiil underlåter sfalan i alltför stor utstriickning. Detta gäller åtminstone i \'iss 
ni[m iiven om man godtager utredningens förslag om motiveringsplikt för 
regeringen och trots den redan befintliga möjligheten för utskottsminoritet i 
riksdagen alt rn till stfod en remiss till lagrädet. I fiire\'arande avseende vill jag 
erinra att redan tilliimpningen a\' den i 8 kap. 18 ~andra stycket i förslaget 
upptagna huvudregeln kriiver överdganden. i det att förutsällning är alt 
Jagen befinnes vara "\'iktig för enskilda eller från allmiin synpunkt". Denna 
bedömning liimnar fritt utrymme för avgöranden på ovidkommande grun
der. Men dessutom skall i ,·arje siirskilt fall prövas om en undantagssituation 
fiireligger. Detta iir fallet om lagrådets hörande "skulle sakna betydelse på 
grund av frågans beskaffenhet eller fördröja lagstiftningsfrågans behandling 
sa. att avseviirt men skulle uppkomma". Också detta avgörande kan komma 
att bcstiimmas av mindre rele\'anta skäl. Sammantaget kan man säga att 
förslaget knappast utgör en tillriicklig garanti för all lagrådets yttrande alltid 
inhämtas när så bör ske. :..1an löper risk att förr eller senare åter befinna sig i 
dagens läge, som är en följd av det fakultativa systemet. 

Såviil lagrådsutredningens som riillighetsskyddsutrcdningens förslag inne
haller värdefulla inslag men valet behöver naturligtvis inte stå mellan dessa 
tvfl alternativ. En lösning som innehåller inslag från båda alternativen kan 
vara iiverliigsen. Min principiella utgångspunkt inncbiir starka sympatier för 
Ltgrådsutredningens förslag. Skiilet hiirtill är främst all endast ell i grundlag 
inskrivet och åtminstone till någon del klart definierat obligatoriskt lagråds
nmräde fullt ut uppfyller de syften som ligger bakom gruncllagsregleringen på 
detta område. Samtidigt iir det helt uppenbart att ett obligatoriskt gransk
ningsområdc inte kan beskrivas g·~nom en uppräkning eller annan exakt 
beskrivning. Området måste i stället - åtminstone delvis - beskrivas genom· 
regler som innebär att granskningen är obligatorisk om lagförslaget uppfyller 
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vissa krav på exempelvis innebörd, riickvicld eller verkningar. 1 denna 
situation iir en av riittighetsskyddsutredningens grundliiggande tankar 
viisentlig, niimligen elen att underlåtenhet att höra lagrådet aldrig får innebiira 
att en rättsti!H1mpande myndighet kan betrakta lagen som ogiltig. Det slutliga 
avgörandet av frClgan om lagr{1det skall höras liiggs hos riksdagen. Som ett led 
i samma tanke får ses att regeringen enligt utredningens förslag skall vara 
skyldig att i vissa fall redovisa sklilen till att ett lagförslag inte remitterats till 
lagrådet. 

Juridiska fak11/1crs11äm11dm i Srockholm anser att svårigheten att avgriinsa 

området för en obligatorisk lagrådsgranskning på ett adekvat sätt har 
resulterat i att riittighetsskyddsutreclningen har valt att föreslå en i princip 

fakultativ granskning men med en rekommendation alt lagrådets yttrande 

inhiimtas innan riksdagen beslutar lag, som tillhör någon av ett antal 
uppräknade typer. Fakultctsniimnclen beklagar alt utredningen inte lyckats 
finna någon formel för att garantera att lagrädet hörs i sådana lagstiftnings
frågor där detta mera generellt är befogat. Ett system med en grupp av 
föreskrifter, som skulle omf'attas av en obligatorisk lagrådsgranskning, 
kompletterad med en annan grupp av föreskrifter, diir remiss till lagrådet 
skulle rekommenderas. anges ha vunnit sympatier inom rättighetsskyddsut
redningen men clock ha övergivits. Fakultetsnämnden anser att en sådan 
lösning principiellt hacle varit att föredraga och beklagar att utredningen -
med visst frångående av direktiven - inte har ansett sig kunna presentera 
något förslag i denna riktning. Eftersom den föreslagna ordningen dock är 
överlägsen nuvarande system, vill fakultetsnämnden inte motsätta sig att 
elen valda principlösningen, som torde vara resultatet av en politisk 
kompromiss. genomförs. 

Sl'ea hol'rä11 hör till de instanser som förordar en obligatorisk 
I ag räds granskning. Hovrätten delar inte rättighetsskydclsutredning
ens betänkligheter mot införandet av en strikt obligatorisk granskning. Det 
finns ingen anledning att anta att regeringen underlåter remiss till lagrådet 
när lagen uttryckligen föreskriver sådan. Risken att lag skall befinnas ogiltig 
på grund av att lagrådet inte hörts behöver med andra ord inte tillmätas 
praktisk vikt. I lovrätten förordar en uttrycklig föreskrift om skyldighet for 
regeringen att i vissa fall höra lagrådet. 

Länssryre!sen i Uppsala län konstaterar att rättighetsskyddsutredningen 
inte har förordat att den tidigare obligatoriska lagrådsgranskningen återinförs, 
trots att departementschefen i direktiven angav att starka skäl talade för ett 
återinförande av en obligatorisk medverkan av lagrådet i lagstiftningsarbetet. 
Lagrådsutredningen, vars yttrande ligger till grund för rättighetsskyddsut
redningens ställningstagande, har i sitt yttrande utgått från att en obligatorisk 
lagrådsgranskning skulle införas på vissa lagstiftningsområden och på grund 
härav i denna del inriktat sig på hur en avgränsning av det obligatoriska 
granskningsområdet skulle ske. Länsstyrelsen finner i likhet med departe
mentschefen att starka skäl föreligger för ett åtcrinförancle av den obligato
riska lagrådsgranskningen. Länsstyrelsen tillstyrker att avgränsningen av 

25 Riksdagen 1978179. I sam/. Nr 195 
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omddct for en obligatorisk lagr{1dsgranskning sker enligt det alternativ som 
lagrådsutredningen forordar. 

Sveriges i11d11strifiirb1111d och S1•emka arhc1sgil'an:f(ircni11ge11 menar al! det 
efter det att den obligatoriska lagrädsgranskningen avskaffades år 1971 allt 
oftare kunde förmiirkas tekniska brister i lagstiftningsprodukterna. Vid sidan 

om den höga lagstiftningstakten orsakade den niistan fullst~indiga frånvaron 
·av lagrådets granskningsverksamhet denna ut veckling. Organisationerna 
känner följaktligen stor tillfredsstiil lclse niir det nu föreslås regler som skall ha 
till effekt att öka lagrådets deltagande i lagstiftningens utformning. Organi

sationerna tillstyrker rfötighetsskyddsutredningens fiirslag med följande 
reservationer. Såvitt angår området llir lagrådets granskning förordar orga
nisationerna lagrådsutredningens li'irslag sådant det iir utformat i 8 kap. 19 ~ 

RF framför rättighetsskyddsutredningens och detta av tvä skäl. Lagrädsut
redningens förslag garanterar i högre grad en "obligatorisk" lagrådsgransk
ning till följd av att lagrådets yttrande "skall" inhiimtas vid vissa bestiimda 
lagstiftningsfrågor. Rättighetsskyddsutredningens förslag med "biir"-regler 
och förklaringsskyldighet för regeringen i vissa situationer riskerar att 
utvecklas mot det fakultativa system som råder i dag niir l. ex. lagstiftnings
takten av olika anledningar blir hög. Vidare är bedömningen huruvida en lag 
är "viktig för enskilda eller för allmän synpunkt" ägnad att inrymma viil stor 
skönsmiissighet för att utgöra undantagsgrund i ett grundlagsstadg;.111de. 

LRF anser att den obligatoriska lagrådsgranskningen bör återinföras. 
Lagstiftningstakten har efter år 1971 varit hög. Lagar har utformats på ett 

sådant sätt att de fått karaktär av "ramlag" eller att de innehåller general
klausuler som lämnar stort utrymme för de rättstilHimpandc organen. vilket 
har väckt farhågor för riittssäkerheten. I direktiven for riittighetsskyddsut
redningen framhåller departementschefen att starka skut finns för ett 
återinförande av en obligatorisk lagrådsgranskning. Utredningens förslag 
innebär inte ett sådant återinförande. LRF anser i likhet med departements
chcfen att skäl föreligger för att återinföra en obligatorisk lagrådsgranskning. 
Lagrådsutredningcn har förutsatt att obligatorisk lagrådsgranskning skulle 
införas på vissa områden och des~ arbete har varit inställt på avgränsnings

problem sammanhängande härmed. 
S1•enska al'delningen m· /nrcmarioncllaj11ristkommissio11c11 understryker vad 

rättighetsskyddsutredningen anför om att lagrådets verksamhet är värdefull 
som ett led i arbetet på att få fram fullgoda lagförslag samt att granskningen i 
lagrådet är en garanti för att rättssäkerhetsintresset samt kravet på enhetlig
het, konsekvens och klarhet i rät1ssystemet iakt1as. Avdelningen anser 

emellertid att utredningens argumentering i fråga om nackdelarna med 

obligatorisk lagrådsgranskning inte är övenygande. Risken för att det skulle 

förekomma fall där domstolarna skulle frånkänna en lag verkan, därfcir att 
den inte granskats av lagrådet. måste bedömas som minimal. Även om 
utredningen bemödat sig att finna ett fullgotl alternativ till obligatorisk 

granskning är dock det framlagda förslaget inte sådant all avdelningen finner 
det godtagbart. Avdelningen anser att obligatorisk lagrådsremiss bör före-
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komma inom de lagområden som anges i utredningens förslag. 
,\fr1/lw1J.:.11rriimriire/se11 anser att lagrådets hörande i princip bör vara 

obligatoriskt. Praktiska svårigheter kan vållas d~irav att lagrådets kapacitet 
kan komma all inte alltid r~icka till för granskning av alla de lagförslag som 
ifrågakumrner for granskning. Enligt organisationens mening bör det övcr

l{1tas till lagrådet alt, för den hiindelse dess arbetskapacitet skulle överan

strängas. sj:ilvt ta st:illning till vilka förslag som skall behandlas mera 
ing[1..:nde. Ett s[ldanl urval av lagrådet iir att föredra framför ett urval företaget 

av en rent politisk instans som regeringen. Denna måste antas komma att av 
och till bedöma behovet av lagrådsgranskning från politisk-taktiskaod1 andra 
liknande synpunkter i stället för att ta hiinsyn till det rent rättsliga behovet av 

lagrådsgranskn ing. 
Tveksam till lagrädsgranskningen över huvud taget iir horrättcn/iir Öl're 

Norrland. 1 loHiitten anför: 

Utredningen har stannat for en lösning niir det gäller omfattningen av 
lagrådsgranskningen som till formen iir fakultativ men som faktiskt står 
obligatoriet myckt:t niira. Denna har valts främst av det skälet att man velat 
undvika att hamna i den situationen att en lag kommer att betraktas som 
ogiltig diirför all den myndighet som har att tillämpa den för sin del finner att 
den skulle ha behandlats av lagrådet. 

Man kan i detta liige fråga sig om de skiil som anförs för att skärpa den nu 
gällande fakultativa ordningen verkligen har den tyngd som utredningen 
hävdar. Hovrätten kan för sin del inte finna detta. Den möjlighet för en 
minoritet inom ett riksdagsutskott att få ett ärende under lagrådets prövning 
måste rimligen utgöra ett tillräckligt effektivt medel mot tendenser hos 
regeringen att vilja "gå runt" lagrådet. I detta sammanhang vill hovrätten 
ifrågasiitta den del av "bevisföringen" mot en fakultativ lagrådsgranskning 
som j~imförelsen mellan antalet remisser före och efter 1971 utgör. De 
uppgifter om lagrådets tjänstgöring som utredningen redogör för på s. 131 är 
avgjort betydli1?t intressantare i sammanhanget. Med dem som bakgrund kan 
man konstatera att om man år 1970 hyste förhoppningen att lagrådets 
arbetsbörda skulle minska så har den i stort sett inte infriats. 

Man kan om utredningens lösning vidare säga det att den bär tydliga spår 
av det dilemma som ligger inbyggt i ett system där domare i de två högsta 
instanserna tas i anspråk för andra än dömande uppgifier. Å ena sidan har 
man önskemålet att få en så bred granskning som möjligt, å andra sidan finns 
ambitionen att inte minska de högsta domstolarnas kapacitet genom att 
"beröva" dem deras domare. Detta dilemma bör man inte ta sig ur genom att 
öka antalet domare i berörda domstolar, om det råder allmän enighet. Redan 
det förhållandet att dilemmat linns där, gör att det kan ifrågasättas om den i 
och för sig önskvärda tekniska granskningen av vissa lagstiftningsprodukter 
bör ligga på ett lagråd av det slag som vi nu har. Rent principiellt kan det 
hävdas att granskningen av regeringens "produkter" bör göras i regerings
kansliet (jfr ordningen före 1975 då ju lagrådet formellt var en del av Kungl. 
Maj:ts kansli). 

Frågan om v i I k a I agar som I ag råds grans k ni n gen bör avse 
har föranlett ett par kommentarer. 

Högsta domstolen anser att den lagstiftning som rättighetsskyddsutred-
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ningen har medtagit fflr anses innefatta en liimplig avgriinsning av omrädct 
för lagrådets granskningsverksamhet. Samma äsikt har /ii11.1s1yre/se11 i Swck

holms liin. 

J11rit!iskafak11/1e1s11ä11111tlc11 i Lund kritiserar diiremot förslaget i denna del. 
Fakultetsniimndcn uttalar att den i vissa avseenden vaga avgränsningen av 
omrädet li.ir lagrådsgranskningen av praktiska skiil synes vara ofrånkomlig. 
Förslaget är dock behiiftat med oklarheter pä ett par punkter. först och friimst 
kan det vara diskutabelt, om ett lagförslag hör till någon av de uppriiknade 
kategorierna. t. ex. om det angår hegr;insning av någon grundl~iggande fri
och riittighet eller om det giiller lag som avses i 8 kap. 3 ~. förslaget ger inget 
svar på frågan, vilket statsorgan som i ett sådant griinsfall skall avgöra, om 
stadgandet i RF om lagrädets hörande över huvud taget iir till:impligt eller ej. 
Niimnden hänvisar till konstitutionsutskottets föreslagna prövningsrlitt 
enligt 2 kap. 12 § RF . 

.IK och S1·ea hm•rätt tar upp frågan utifrån sina uppfattningar angående 

frågan om obligatorisk eller fakultativ lagrådsgranskning. JK förklarar att 

hans resonemang i fråga om fakultativ visavi obligatorisk lagrådsgranskning 
leder till slutsatsen att lagrådsutredningens förslag i punkterna 1-8 i 
utredningens förslag till 8 kap. 19 §bör bilda utgångspunkt för grund lagsreg
leringen på detta område. Svårigheterna är - som båda utredningarna har 
varit medvetna om - främst koncentrerade till föreskrifter som avses i 8 kap. 
3 ~ RF (punkt 4 i det nyss angivna förslaget). Enligt JK:s mening finns det 
goda skäl för att bibehålla den uppräkning som lagrådsutredningen har gjort 
men JK utesluter inte möjligheten att begränsa uppräkningen. Oavsett om 
någon ändring görs i denna del bör uppräkningen kompletteras med en sista 
punkt i vilken utsägs att lagrådet skall höras även beträffande annan lag om 
lagen är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt, dvs. en regel utformad 
på grund av rättighetsskyddsutredningens förslag. S\'C'a ho1•riilf förordar, i 
likhet med lagrådsutredningen, att det obligatoriska granskningsområdet 
bestäms genom en uppräkning. Frågan vilka under 8 kap. 3 § RF hänförliga 
föreskrifter som skall höra till granskningsområdet bör ytterligare övervägas, 
men i huvudsak finner hovrätten de av lagrådsutredningen angivna före

skrifterna vara väl valda. 
Frågan om också skatte I ag ska 11 omfattas av lagrådsgranskningen 

diskuteras i några yttranden. 
l/iigsta domstolen förklarar att den tveksamhet som kan föreligga i frågan 

om vilka lagar som bör omfattas av lagrädsgranskning hänför sig till att också 
skattelagstiftning tas med. Det anförda innebär självfallet inte att domstolen 
anser att skattelagarna skulle vara i mindre behov av granskning än annan 
lagstiftning. Tveksamheten sammanhänger bl. a. med osäkerhet om den 
volymmässiga ökning av granskningsverksamhcten som skattelagarna kan 
väntas ge upphov till. Om ökningen blir alltför stor, kan detta medföra att 

undantagsreglerna måste utnyttjas i en utsträckning som inte har varit 
avsedd. Därmed kan också det förhållande mellan huvudregel och undantag, 
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som forslaget synes utgå ifr{1n, komma att foriindras. Den anförda tveksam
heten utgör dock inte tillriicklig anledning att förorda lindring av försla

get. 
Re!!,cring~rärren anför: 

Med det innehåll föreskrifterna om lagr<ldsgranskningsområdet föreslås få 
kommer inom detsamma att falla också förslag till skattelag. Givetvis skall 
betrMfande sådan lag, alldeles som bctrliffande övriga lagtyper, giilla att den 
skall lagrådsgranskas endast under förutsiittning att den iir viktig för enskilda 
eller från allmän synpunkt, att lagrådsgranskning behövs och att lagstift
ningsfrågan inte iir alltför brådskande. Utredningen har (s. 143-145) anfört 
övertygande skiil för att skattelagarna inte bör siirbehandlas i gransknings
hiinseende utan liksom andra lagtyper som faller under 8 kap. 3 S RF i princip 
bli föremål för lagrådsgranskning. Regeringsriitten kan därför ansluta sig till 
förslaget också i denna del. Det bör dock inte fördöljas att en sådan överföring 
av skattelagarna till granskningsområdet som det blir fråga om kommer att 
innebiira en vUsentlig arbetsökning för lagrådet och detta inte minst med 
tanke på att mycket komplicerade rättsliga frågor kan uppkomma på detta 
lagstiftningsområde. Just sistniimnda förhållande utgör emellertid ett siirskilt 
skiil att inte göra något undantag för skattelag. 

utredningen anför(s. J 45) att den omstUndigheten att en skattelag h~invisas 
till lagrådet naturligtvis inte utan vidare skall leda till att lagrådet anser sig 
behöva granska alla föreskrifter i lagen lika ingående. Utredningen menar 
emellertid att det inte bara med tanke på lagrådets arbetsbörda utan också av 
hiin~yn till önskemålet om en klar rågång kring lagrådets ansvarsområde ofta 
kan vara motiverat att remissen klart anger på vad lagrådet friimst skall 
inrikta sin granskning. Detta uttalande strider mot vad utredningen tidigare 
anfört om att det direkt av grundlagen bör följa varpå lagrådets granskning 
skall vara inriktad. Det kan rimligen inte godtagas att förslag till skattelag 
sUrbehandlas på så säll att lagrådet hörs endast bcträlTande vissa utvalda 
delar. Det bör här liksom eljest ankomma på lagrådet självt att med 
utgångspunkt i vad grundlagen föreskriver om granskningens ändamål 
avgöra hur granskningen i det enskilda fallet skall IUggas upp. 

Kammarrärren i Götebor/!, ställer sig positiv till att skattelagarna hiinförs till 
de lagar som bör granskas av lagrådet. Skattelagstiftningen skulle utan tvivel 
må vUI av en sådan granskning, inte minst från systematisk synpunkt. 
Lagrådsgranskning kan diirför sannolikt vara till stor nyua på detta område. 
Kammarrä11en i Sundsvall anser att en lagrådsgranskning av skattelagar kan 
fylla en viktig funktion när det gäller att öka överskådligheten, klarheten och 
konsekvensen. Kammarriitten hälsar därför med tillfredsställelse att skatte
lagarna enligt förslaget faller inom området för lagrådsgranskningen. 

Riksskarteverket !RSV) anför: 

En lagrådsgranskning av skallelagstiftningen och de förfaranderegler som 
har anknytning till denna lagstiftning bör, särskilt om granskningen i 
regeringens remisser styrs till lagtekniska vä5entlighetcr och svårigheter i 
förslagen. enligt RSV:s mening kunna medverka till att skauelagarna blir 
goda produkter lagtekniskt sett. För RSV som central förvaltningsmyndighet 
i fråga om beskattning Ur det angelUget att den lagstiftning verket skall föra ut i 
tillämpning är av så god teknisk kvalite som möjligt. Detta Ur sUrskilt 
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angeläget för RSY:s uppgift att efter bemyndigande utfärda föreskrifter och 
anvisningar som till sitt innehåll skall fylla ut lagstiftningen med ett konkret 
innehåll utan all därmed något egentligt nytt i fråga om skallcpliktens 
omffmg etc. fär tillföras. Lagstiftningens tekniska utformning är iiven av stor 
betydelse för RSV:s uppgift att utfärda deklarationsblanketter. Dessa blan
ketter skall till sill innehåll avspegla lagstiftningen. Blanketterna mr inte 
innehålla uppgirtskrav som saknar stöd i lagstiftningen. Samtidigt skall 
blanketterna bl. a. av rlittssäkerhetsskäl vara så utförliga att den skattskyldige 
med dess hjmp skall kunna lämna de uppgifter som leder till en varken för hög 
eller för låg beskattning. RSV anser att lagstiftningens betydelse i dessa 
sammanhang iir så uppenbar att några exempel på detta inte behöver 
anföras. 

Utredningens förslag till undantagsregler - att lagrådets yttrande inte 
behöver inhämtas när det skulle sakna betydelse eller menligt fördröja 
lagstiftningen -är enligt RSY:s mening allmänt sett lämpligt utformade. RSY 
vill dock understryka att det politiska inslaget i skattclagstiftningen är starkt 
och att lagstiftningen på detta område av olika skäl ofta brådskar. Man har 
anledning att räkna med att undantagsreglerna mycket ofta blir tillämpliga på 
skatteområdet. Detta förhållande bör kanske avspeglas klarare i stadgandet i 8 
kap. 18§ RF. 

I sammanhanget bör dock framhållas att det kan vara önskvärt att också 
skatteflyktsregler, även om de snabbt behöver genomföras, blir föremål för 
lagrådsgransk ni ng. Utrymmet för sådan granskning i sådana och liknande fall 
blir, som utredningen också menc;.t, i sista hand en politisk fråga. Saken bör 
emellertid också ses i samband med förslagen till ett varningsinstitut 
beträffande retroaktiva effekter av ny skattelagstiftning och till en general
klausul mot skattellykt. 

Utredningens uppfattning att granskning i lagrådet oftare kan bli påkallad i 
fråga om direkt skatt än i fråga om indirekt skatt är kanske riktig. RSV vill 
emellertid bestämt framhålla vikten av att man inte förringar värdet av en 
kvalificerad lagteknisk granskning av indirekt beskattning. RSV anför 
följande om detta. 

Till grund för bl. a. mervärdebeskattningen ligger - uttryckligt eller 
underf'örstått - i stor utsträckning civilrättsliga eller i kommunalskattelagen 
definierade och praxisbundna begrepp, som reglerar beskattningsområde, 
beskattningsvärden, tidpunkt för skattskyldighetens inträde etc. En fortlö
pande anpassning till befintlig eller ändrad lagstiftning på andra rättsområden 
är därför av avgörande betydelse för rättstillämpningen. 

Lagstiftningen på såväl mervärdeskattens område som i fråga om annan 
indirekt beskattning, särskilt energiskatt och reklamskatt, är enligt RSY:s 
uppfattning långt ifrån okomplicerad. 

RSV vill därför betona angelägenheten av att mera omfattande förslag till 
ändringar angående mcrvärdeskatten och övrig indirekt beskattning blir 
föremål för lagrådsgranskning i samma utsträckning som på det direkta 
skatteområdet. 

Också Sveriges industr{förbund och Svenska arbetsgivare,f(ireningen till

styrker att skattelag granskas av lagrådet. Organisationerna yttrar: 

Redan under författningsdiskussionen på 1950-talet framfördes från 
näringslivet krav på lagrådsgranskning av skattelag. De allmänna skälen 
härför har lagrådsutredningen och rättighetsskyddsutredningen väl samman
fattat. Organisationerna delar i stort den anförda motiveringen. Vi vill 
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emellertid komplettera med några synpunkter. 
Det har ibland hlivdats att skattclagstiftningen är av sådan utpriiglad 

politisk karaktiir att en Jagrildsgranskning inte vore liimplig. Med det diffusa 
uttrycket ''politisk karakliir"' torde avses alt ett förslag till skattelag 
tillkommit som en innovation utan djupare sammanhang med gällande 
lagstiftning eller på annat siitt bryter mot giingse uppfattning om samhälls
systemet. Om detta skulle vara riktigt linns enligt vår mening ännu starkare 
skiil att kriiva en god lagstiftningsteknik i syfte att formulera den politiska 
viljeyttringen i tillämpliga termer. Vi kan alltså inte finna att skattelagens 
specifika politiska motivering - om en sådan finns - i sig föranleder ett annat 
betraktelsesiitt iin det som bör anliiggas på övrig lagstiftning som berör 
enskilda i dsentlig mf111. 

En skattelag är niistan undantagslöst en lag som skall tillämpas av enskilda 
och en stor mängd offentliga tjänstemän med varierande utbildningsbak
grund. Vad siirskilt angilr den nya. under uppbyggnad varande taxeringsor
ganisationen framstår behovet av en tekniskt fullgod lagstiftning också som 
starkt mlltiverat. 

För att trygga en likformig lagtillämpning tillämpas i Sverige och även i 
andra länder ett system av föreskrifter och anvisningar utfärdade av en 
central myndighet. Denna uppgift har tidigare handhafts av riksska11everket. 
Erfarenheterna från 25 års anvisningsverksamhet visar nera exempel på att 
myndigheten varit tvingad att utfärda anvisningar vars fullständiga överens
stämmelse med skattelagen kan ifrågasättas. Anledningen till denna 
bristande kongruens har varit lagstiftningens tekniska brister. Myndigheten 
har då tagit på sitt ansvar att, för att den givna skattelagen skall kunna 
tillämpas, utl1irda anvisningar utan stöd i lag. Detta är ett ytterst otillfreds
ställande tillstånd. Tyvärr har existensen av en anvisande myndighet också i 
vissa fall negativt påverkat lagstiftarens ambition att prestera en fullgod 
lagstiftningsprodukt. Bristen på precision i lagstiftningen kan alltså leda till 
statsr~ittsligt inte önskvärda konsekvenser. 

Organisationerna hävdar sålunda att en granskning av skattelag från 
rättsliga och lagtekniska synpunkter inte bara tillgodoser allmänna rättssä
kerhetskrav som den enskilde medborgaren uppställer utan skänker ett 
fastare underlag för den stora kadern anställda inom skatteförvaltningen i 
deras verksamhet samt för domstolarnas utveckling av rättspraxis ävensom 
utgör en grundliiggande förutsättning för ett system med centrala föreskrifter 
och anvisningar. 

Vi vill understryka att det är lika vitalt att den indirekta beskattningen 
granskas. Denna beskattningsform är i dagens komplicerade samhälle väl så 
betydelsefull som den direkta. Särskilt vill vi framhålla det mycket betydande 
uppbördsansvar som åvilar skattskyldiga i fråga om avgifter och konsum
tionsskatter. Detta rättsliga ansvar minskas inte av det förhållandet att 
avgiften eller skatten är avsedd att bäras av någon annan än uppbördsman
nen. Man kan i dag konstatera att det allmänna krav på företagare av alla 
kategorier att uppträda som uppbördsmän fått en mycket betydande 
omfattning. Det finns knappast något exempel på en grupp företagare som 
inte har ett sådant åläggande. 

L!nder hänvisning till vad ovan framhållits och vad vi anfört under många 
års diskussioner tillstyrker vi det framlagda förslaget till lagrådsgranskning av 
skattel<ig. 

S1•enska/öre1agares riks/örbund anser det vara av utomordentlig betydelse 
att skattelag granskas av lagrådet. om den är viktig för enskilda eller från 
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allmän synpunkt. 

LRF anser att många skiil talar för att även skattelag skall omfattas av 

lagrådsgranskningen. Förbundet pekar på det fdrhållandet att denna lagstift

ning berör direkt eller indirekt samtliga medborgare och av dem upplevs som 

ett djupt ingripande i deras personliga och ekonomiska förhållanden. Det är 

enligt LRF:s uppfattning av största vikt att just en lagstiftning av denna 

karaktär på alla sätt tillgodoser rättssäkerhetens krav. Skattelagstiftningcn 

bör med hänsyn till det berättigade kravet på likformig rättstillämpning bli 

föremål för lagrådets granskning. LRF tillstyrker således det framlagda 

förslaget om lagrådsgranskning av skattelag. 

Medborgarrä11sriire/sen anser det viktigt all alla förslag till ska11clag hlir 

underkastade granskning i lagrådet. 

En annan uppfällning i frågan har regeringsråden ffr111ers1rärd och Wahl

gren. som efter en utförlig argumentation sammanfattningsvis framhåller att 

de ställer sig mycket tveksamma till den föreslagna regeln om ett generellt 

krav på lagrådsgranskning av skattelag. Enligt de två regeringsrådens mening 

har rättighetsskyddsutredningen inte i tillräcklig grad klargjon de problem 

som kan uppstå i och med all all skattelagstiftning förs in under området för 

lagrådsgranskning. De pekar på att lagrådets granskning kan komma att 

uppfattas som politisk, att skattelagstiftning ofta är brådskande och att 

tekniskt-administrativa överväganden har stor betydelse. 

I några yttranden ifrågasätts om inte också an cl r a I agar än de 

rättighetsskyddsutredningen har föreslagit bör granskas av lagrådet. 

Regeringsrällen anför: 

Grundlagberedningen framhöll vid sina överväganden om återinförande 
av obligatorisk granskning i lagrådet av vissa lagförslag(SOU 1972:15 s. 165) 
att åtskilliga viktiga grupper av lagar, såsom grundlagar, ska11eförfa11ningar 
och kommunallagar. föll utanför området för den tidigare gällande obligato
riska granskningen. Grundlagbereclningen synes med delta vilja ha sagt att, 
om en obligatorisk granskning ånyo skulle införas, också sådana författningar 
borde inbegripas. Av de nämnda lagkategorierna föreslås emellenid endast 
grundlag om tryckfriheten och ska11eförfattning bli tillförda det område som 
skulle kunna kallas det primära granskningsområdet. Intet hinder torde i och 
för sig möta att remillera också ett förslag om ändring av regeringsformen 
ellerom en kommunallag till lagrådet för granskning. När det gäller grundlag 
kan som särskilt skäl anföras att det synes vara mera rationellt att högsta 
domstolens och regeringsrättens ledamöter yttrar sig via lagrådet än via envar 
domstol i plenum. Utredningen har emellertid inte alls berört de i och för sig 
viktiga frågorna om inte också RF och lag som avses i 8 kap. 5 § RF borde 
tillhöra det primära granskningsområdet (se dock lagrådsutredningens 
uttalanden om grundlag s. 286 och om kommunallag s. 297). Enligt 
regeringsrättens mening bör dessa frågor inte förbigå~ med tystnad utan göras 
till föremål för särskilda överväganden. Framhållas kan att, om det primära 
granskningsområdet bestäms på föreslaget sätt, de skäl som brukar anföras 
mot lagrådsgranskning av grundlag och kommunallag förlorar sin udd. 
Remisskritcrierna bör utesluta att någon skyldighet' uppkommer att remittera 
förslag till sådana lagar för vilka en lagrådsgranskning inte lämpar sig. 
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.'-irrnska al'delningcn ar lntematio11l'lla,i11ris1kommissioncn anser att det bör 
övervägas om inte lagrådet skall höras ocksä i fråga om ~indringar i RF. 

Enligt Metlborgarrättsriir('lsens uppfottning Ur det viktigt att alla förslag till 
grundlag och kommunallag blir underkastade granskning i lagrådet. 

Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterar att lagstiftning om begrLinsning 
av fri- och rättigheter genom grundlag faller utanför det särskilt rekommen
derade området för granskning. De llesta av grundlagarnas bestLimmelser 
gäller frågor av utpriigJad politisk natur, t. ex. bestiimmelserna om stats
skickets grunder, om finansmakten eller om mrhiillandet till friimmande 
makter. Beträffande dessa är lagrådsgranskning siikert inte sLirskilt viil iignad. 
LUnsstyrelsen vill emellertid ifrågasätta om inte Lindringar i 2 kap. regerings
formen, som behandlar de grundliiggandc fri- och rättigheterna, bör föras till 
det område där lagråclsgranskning normalt bör ske. Den till grund for 
utredningens ställningstaganden liggande lagrådsutredningen anförde 
endast (s. 287) att det "knappast är tillfredsställande" om vissa avsnitt av 

regeringsformen skulle kräva lagrådsgranskning medan övriga delar inte 

skulle göra det. Rfötighetsskyddsutredningen har inte uttalat sig nLirmare i 
denna fråga. Enligt länsstyrelsens mening måste rättssiikerhetsaspektcrna 
och de juridiskt-tekniska bedömningarna principiellt anses vara minst lika 
betydelsefulla vid inskränkning av fri- och rättigheter genom grundlag som 
genom annan lagstiftning. 

Å andra sidan säger sig Landstings/örbundet inte ha någon invändning mot 
att rättighetsskyddsutredningens förslag inte kommer att giilla t. ex. kommu
nallagen med undantag för 6 kap. om skatt till kommun och lanclstingskom
mun. 

Fråganomlagrådsgranskning av förslag till förordning 
tas upp i två yttranden. 

Regeringsrä11e11 uttalar: 

När det gäller området för lagrådsgranskningen står det klart att till ett 
obligatoriskt granskningsomr:l.de kan hänföras endast förslag till författning 
som har karaktär av lag. Detta behöver dock inte utesluta att remiss, när 
särskilda skäl talar för det, görs till lagrådet även av förslag till förordning. 
Lagrådsutredningen ansåg Is. 283) att, även om det kan förutsättas att 
anledning sällan finns att begära lagrådets yttrande över förordningar, det var 
lämpligast att inte utesluta sådana författningar från en fakultativ granskning. 
Lagrådsutredningen föreslog därför den ändringen i 8 kap. 18 * första stycket 
RF att lagrådet skall finnas för att avge yttrande över "'förslag till lag eller 
annan författning". Regeringsrätten finner det viilbetiinkt att dörren på detta 
sätt hålls öppen för den händelse det någon gång skulle finnas påkallat t. ex. 
att inhämta yttrande från lagrådet inte bara över ett R.irslag till lag utan också 
över ett härtill anslutande förslag om tillämpningsföreskrifter. 

Samma instiillning har Svea ho1•rärr som anser det lämpligt att det genom en 
uttrycklig best~immelse klargörs att R.irslag till förordning inte är utesluten 
från fakultativ granskning. 

Förslaget att remiss till lagrådet skall ske i fråga om lag som ärv i k tig för 
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L~nskilda eller fr<'1n allmiin synpunk1harfl_iranle11inviindningar 
1';·[111 tre instanser. 

Regeri11gsriittl'11 anf'iir: 

Viil synes det riktigt all teckna en allmiin ram för granskningsområdet 
genom en uppr~ikning a\' de typer av lagar som står i fokus för att sedan göra 
en [1tstramning genom att tillfoga ell kvalifikationskrav. Om kravet skall få 
n"1gon effekt och granskningsområdet få rimlig omfauning. torde dock ett 
starkare krav iin "viktig for enskilda eller från allmän synpunkt" böra väljas. 
Knappast nägon lag kan påstås inte vara viktig för enskilda eller från allmän 
synpunkt. Tiinkbart iir alt stiirka kvalifikationskravet genom att foreskriva all 
lagen skall finnas vara av större eller mera betydande vikt. 

Juridiska fak11ltets11ii11111dc11 i Uppsala anser att de i förslaget uppriiknade 
lagområdena måste alla anses viktiga, varför tillägget "om riksdagen finner 
lagen vara viktig för enskilda eller från allmän synpunkt" onödigtvis kan 
föranleda tilliimpningsproblem. Samma uppfallning har l.RF. Enligt förbun
dets mening bör därfor vid det fortsatta lagstirtningsarbetet övervägas. om 

tillägget "om riksdagen finner lagen vara viktig för enskilda eller från allmän 
synpunkt" bör utgå. All i alla situationer överlåta åt en riksdagsmajoritet att 
bedöma om ett lagförslag skall remitteras till lagrådet eller ej beroende på om 
förslaget bedöms vara t. ex. viktigt för enskilda eller ej är inte tillfredsstiil
lande. I åtskilliga fall har. med nuvarande regler på området, lagrådsgransk
ning underlåtits trots att lagförslagen på ett ingripande sätt berört rättsområde 

där granskning borde ha kommit till stånd. Granskningskravct ter sig i hög 
grad motiverat mot bakgrund av att en alltmer komplicerad lagstiftning i 
många fall är svår att överblicka. 

De undantag från huvudregeln om lagrådsgranskning som 
föreslås behandlas i bl. a. hiig\"/a domstolens yttrande. Där anförs all man 
enligt kommiucn måste riikna med att strömmen av lagförslag ibland kan 
vara så strid all undantagsregeln om brådska får vidgad tillämpning. Regeln 
får således betydelse iiven i andra situationer iin dem som den närmast för 
tanken till. Även när det gäller undantag under hänvisning till viss frågas 
beskaffenhet förutsätts att timimpningen skall kunna variera från tid till 
annan. Det anförda innebär all undantagsreglerna som redan berörts får stor 
betydelse för reglering av granskningsverksamhetens omfattning. Särskilt 

blir delta fallet om antalet lagstiftningsiirenden inom granskningsområdet 
genomgående blir större än utredningen förutsatt. Hinder mot att u_ndan

tagsreglerna tillämpas så som utredningen förutskickat föreligger inte. 

Domstolen anser att utredningens förslag därför bör godtas även i denna del. 
Ocksä regcringsriit ten och länsstyrelsen i Kronobergs län godtar de föreslagna 

undantagen. 
Ett par remissinstanser har invändningar mot något av undantagen men 

godtar det andra. 
Svea hol'riitl anför: 
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Vad angår undantag från det obligatoriska granskningsområdct iir det 
uppenbarligen angcliiget att lagrådet inte i onödan belastas med mindre 
viiscntliga lagförslag. En bcgriinsning som går ut på att remiss till lagrädet kan 
underiätas hetriiffande förslag som inte iir av mera ingripande betydelse för 
enskilda och inte heller är av invecklad beskaffenhet kan diirfor godtas. 
I lovrätten vill vidare ansluta sig till lagrädsutredningens förslag att undantag 
kan gälla föreskrifter av sådan\ slag alt det med hänsyn till lagråd~gransk
ningens ändamål är uppenbart obehövligt att höra lagrådet. Innehållet av 
undantaget hestiims av den inriktning för granskningen som tidigare 
angivits. 

Däremot vill hovriitten vända sig mot förslaget att göra undantag från 
lagrådsgranskning, om lagrådets hörande skulle fördröja lagstiftningsfrågans 
behandling så att avsevärt men skulle uppkomma. Den enskildes intresse av 
att ett lagförslag inom det obligatoriska granskningsomrädet iir väl genom
arbeta\ och väl genomtänkt måste i llcrtalet fall antas väga över önskemål om 
ett snabbt genomförande av lagstiftningen. Även om ett lagförslag änckniskt 
okomplicerat kan det strida mot grundlag eller annan lag och i sådant fall hör 
inte enbart brådska kunna åberopas som skiil för a\\ inte höra lagrådet. Än 
mindre bör det kunna ifrågakomma att brådska - som riittighetsskyddsut
redningen menar - skall kunna användas som skäl för undantag från 
lagrådsgranskning endast därför att strömmen av lagförslag till lagrådet 
tillfalligt är strid (s. 146). Vid en stark tillströmning av förslag till lagrådet hör 
regeringen i stället begära att lagrådet prioriterar de mest brådskande 
förslagen. 

Också juridiska .fak11f1e1snämnden i Lund vänder sig mot undantaget för 
brådskande lagstiftningsärenden. Att en lagrådsremiss skulle allvarligt 
fördröja lagstiftningsfrågans behandling kan bero på lagrådets aktuella 
arbetsbelastning, och denna kan i sin tur bero på regeringens underlåtenhet 
att vid behov inrätta ner lagrådsavdelningar. Det öppnas sålunda en 
möjlighet för regeringen att på en omväg styra frekvensen av lagrådsremis
ser. 

En helt annan uppfattning har juridiska fakufrersnämmlen i Uppsala. som 
förordar att undantag från huvudregeln om hörande av lagrådet görs bara för 
brådskande ärenden. 

Förslaget att r e ge r i n gen ska 11 va r a s k y I cl i g a t t redo v isa 
sina motiv, om den lägger fram förslag till lag inom något av de 
uppräknade områdena utan all ha hört lagrådet berörs av bl. a. regcri11gsrä1-

1e11. Domstolen uttalar att det möjligen kan tyckas onödigt att regeringen 
också i fullständigt uppenbara fall tvingas motivera frånvaron av lagråds
granskning men det kostar å andra sidan ringa möda al\ lämna sådana 
förklaringar. Den föreslagna ordningen bör enligt regeringsr(il\ens mening 
accepteras med hänsyn till betydelsen av att reglerna om lagrådsgransk
ningen förstärkts med en generell föreskrift om motiveringsskyldighet vid 
underlåten lagrådsremiss. Också JK. S1•ea hm·rärt. fänssrvrcls('fl i KronohC'IXS 

län och Afrdb()/:garränsrörelsen ansluter sig till förslaget om införande av 
bestämmelser om motiveringsplikt för regeringen vid underlåtet hörande av 
lagrådet. 
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Sl'e11ska .fiirewgarcs riks/iirh1111d tar upp en ;mgränsande fråga, niimligen 

utskottsminoritetens möjligheter att påkalla lagrådsgransk

ning. Förbundet anser att dessa möjligheter behöver stiirkas ytterligare. Med 

utredningens förslag ges enligt de parlamentariska spelreglerna en regering 

basernd på en lojal riksdagsmajoritet möjligheter att kringgå lagrådsprövning 

av lagförslag med hänvisning till att ett dröjsmål skulle leda till avsevärt men. 

För att garantera utskottsminoritetens möjligheter att påkalla lagrådspröv

ning skall därför sådan a{{tid ske då en tredjedel av ledamöterna så begär. 

Naturligtvis kan detta i vissa fall leda till en viss försening. Men som 

utredningen själv framhåller torde en remiss frän beredande utskott till 

lagrådet vara avseviirt mindre tidsödande än en mer allmiin remiss till 

grupper av statliga myndigheter. Dänill bör en viss försening accepteras om 

utskottsminoriteten anser en lagrådsprövning vara motiverad med hänsyn 

till ett vidgat skydd for riittssäkerhetsintresset och för enhetlighet. konse

kvens och klarhet i rättssystemet. 

Lag råds g r a n sk n i n ge n s i n r i k t n i n g behandlas närmare i några 

yttranden. 

Regeringsriith'n framhåller att domstolen delar utredningens mening om 

att lagrådet inte skall gå in på ett lagtOrslags allmänna politiska grunder men 

att det inte går att dra någon skarp skiljelinje mellan politik och juridik vid 

lagstiftning. En granskning i sak av ett lagförslag är visserligen i princip något 

annat än en lagteknisk och juridisk granskning, men sakfrågorna kan inte 

undgå att ibland komma in i bilden också vid en granskning av det senare 

slaget, l. ex. viu överviiganden av frågorom enskilds rättssäkerhet och om ett 

förslags förenlighet med landets rättsliga traditioner. Siirskilt påtagligt blir 

sambandet mellan politik och juridik när lagrådet, som utredningen föreslår 

och som helt stämmer med den trationella synen på lagrådets uppgifter, skall 

granska om ett lagförslag är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna 

syften, dvs. de politiska målsättningarna. Det ter sig under sådana forhål

lanclen som en omöjlig uppgift att i lagtext fånga grundsatsen att lagrådet inte 

skall gå in på politiska frågor vid :>in befattning med ett lagförslag. Den 

lösning som utredningen valt, nämligen att i stället positivt beskriva lagrådets 

uppgift, synes därför vara den rälta. 

S!'ea /iol'rärr påpekar att - om ett särskilt lagstiftningsforfarande i fråga om 

fri- och rättighetsbegränsande lag införs - en medverkan av lagrådet på det 

sätt rättighetsskyddsutredningen har tänkt sig skulle medföra åtskilliga 

komplik:.Hioner, bl. a. i form av större risker for att lagrådet tvingas till just 

sådana politiska ställningstaganden som man vill undvika. 

Förslaget att i Rf skall införase n föreskrift som an ger I agråd s

g r ans k ni n gens in rik t ni n g har föranlell en del uttalanden i remiss

yttrandena. 

JK delar principiellt ränighetsskyddsutredningens uppfattning att grund

lagen så långt möjligt bör klargöra i vilka hänseenden lagrådet skall yttra sig. 

Huvudskälet för en bestämmelse i timnet är att den skulle undanröja varje 
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misstanke att lagrådet anliigger politiska synpunkter vid sin laggranskning. 
L;uryckliga bestiimmelser har också en viss betydelse med hiinsyn till 

lagprövningsriittens tilliimpning. Srea hmniil ifrågasiitter visserligen 
nödvändigheten av en uttrycklig bestiimmelse, eftersom det numera synes 
r~1da allmiin enighet om lagr[1dsgranskningcns inriktning. Med hiinsyn bl. a. 

till att en sådan bestiimmelse kan underliitta bedömningen av undantag från 

den obligatoriska granskningen tillstyrker hovriitten dock utredningens 

förslag i denna del. Ka111111arrätte11 i Giitehorg har i huvudsak inte något att 

erinra mot att inriktningen av lagrådsgranskningen regleras i RF. Också 

ka111111arrä11en i Sundwa/I ansluter sig till förslaget. Riksska/l<'l'erket anser att 

utvidgningen av lagrådets granskningsområde till betungande offentlig

riittslig lagstiftning, diir rent politiska viirderingar kan spela stor roll, gör det 

angeliiget att granskningens lagtekniska inriktning klargörs i ett stadgande i 

RF. 
Enligt regeringsrä11e11s uppfattning har utredningens tanke varit att, om en 

föreskrift ges om lagrådsgranskning av vissa typer av lagförslag, en föreskrift 
naturligen också bör ges om vad granskningen skall gå ut på och att härför 
talar såväl principiella skiil (politiskt inriktad granskning skall avstyras) som 

praktiska skiil (någon ram ror granskningen skall inte behöva anges i 
remissheslutenl. Det är emellertid mycket svårt att dra några helt klara 
griinser mellan politik och juridik. Hur en regel om inriktningen av 

lagrådsgranskningen än skrivs och hur lagrådet iin anstränger sig att efterleva 
regeln till anda och bokstav, liir lagrådet iindå inte kunna undgå att i enskilda 

fall från något håll bli utsatt för kritik för att dess granskning varit politiskt 
inriktad. 

Vissa moment i lagrådsgranskningens inriktning tas upp av några remiss
instanser. 

Regeringsrätfl'fl framhåller att det har brukat niimnas som en självklar 
uppgift för lagrådet att granska om ett förslag är fören I i g t med 

g r u n cl lagen men att denna granskningsuppgih i det förflutna nästan 
aldrig har fått aktualitet. Denna uppgift har emellertid numera trätt i 
förgrunden med den fortgående utbyggnaden av bestämmelserna om 
grundläggande fri- och rättigheter. Granskningen av lagförslags grundlagsen
lighct framstår nu som en mycket viktig uppgift för lagrådet och tillika en 
uppgift som i viss mån ger lagrådet en ny ställning i statsskicket. Vad lagrådet 

uttalar t. ex. i frågan om ett förslag till rättighetsbegränsande lag är förenligt 

med 2 kap. 12 ~ RF kan antas få mycket stor betydelse både vid riksdagens 
behandling av lagförslaget och vid prövning av lagen efter dess anta

gancle. 

Kammarrätren i Görebo1g är tveksam beträffande inriktningen av lagråds

granskningen och erinrar om att lagrådsutredningen framhåller (s. 263) att 

lagrådet i sin granskningsverksamhet också måste bevaka rätts s ii k er -
hets i n tre s set varav följer att uppmärksamhet också måste iignas åt den 

materiella sidan av ett lagförslag. I kammarrättens yttrande uttalas vidare att 
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r:ittighe1sskyddsu1rcdningcn i111c rinner (s. 134) att dessa u11alandcn ger 
anledning till gensaga. All bevaka all ett granska! lagförslag inle strider mot 
riittssiikcrhetcns krav måste s[1lunda enligt kommitten omfattas bl. a. av 
uppgiften all undersöka om förslag.cl passar v:it in i riittsordningcn i övrigt. 
Kammarriitten förklarar att det i förstone kan verka vara en naturlig uppgift 
for lagrådsgranskningen att bevaka att ett lagförslag inte strider mot 
riittssiikerhetens krav. Kammarriittcn Lir likviil tveksam till om gransknings
uppgiften hör preciseras på detta sätt. Rlittssäkerhctsbegrcppct har en oklar 
hetydelse och olika personer !ligger in skilda värderingar i hcgreppct, ofta 
beroende på politisk uppfattning. !Uittssäkcrhcten används inte sällan som 

slagträ i den politiska dehatten p:! de mest skiftande sätt. Som exempel 
niimner kammarrätten den debatt som har förts om att införa en general
klausul mot skatteflykt. Att dra in lagrådet i sådana stridsfrågor kan äventyra 
dess anseende för opartiskhet. Kammarrätten förordar därför att hestäm
melscn om att lagrådet skall undersöka hur ett förslag förhåller sig till 
rättssLikerhctens krav utgår. 

Lii11ss1yrelse11 i Uppsala län framhåller i detta sammanhang särskilt den del 
av lagrådets granskning som departementschefen i yttrande till 1970 års 
rcgeringsförslag angående lagrådet uttryckte på följande sätt "att 
uppmärksamma svårigheter som kan uppkomma vid 
t i 11 ti m p ni n gen av den nya lagstiftningen och göra klarläggande utta
lande om hur svårigheterna skall bemiistras". Lagar som utformas på ett 
sådant sätt att de genom generalklausuler lämnar stort utrymme för de 

rLittstilHimpande myndigheternas bedömning måste för elen enskilde 
medhorgaren inge farhågor för rättssäkerheten, samtidigt som svårtolkade 
paragrafer i praktiken kan komma att innebära att olika domstolar eller 
myndigheter vid tilHimpningen kan komma till olika resultat vid sin 
bedömning. I alla dessa fall har lagrådet en mycket viktig funktion att fylla 
dels genom att peka på tolkningssvårigheterna, dels genom vägledande 
uttalande angående tolkningen för att möjliggöra en enhetlig bedömning vid 
riittstilliimpningen. Man måste alltid ha i minnet att generalklausuler av olika 
slag, vilka lagstiftarna gärna tillgriper för att kunna tiicka upp alla nu tänkta 
och i framtiden uppkomna situatitoner, i sig kan innebära en stor riittsosä

kcrhet för den enskilde. Den enskilde blir många gånger i dessa fall beroende 
av den riittstilliimpande myndigheten och med begränsade möjligheter all 

kunna förutse hur ett visst handlande kommer att bedömas. Länsstyrelsen 
vill här liksom tidigare påpeka vikten av att skapa materiella regler för att öka 
skyddet för medborgarnas fri- och rättigheter i stället för att skydda dessa 
regler genom mer eller mindre invecklade procedurregler. Länsstyrelsen 
betonar avslutningsvis starkt det värdefulla i lagrådets juridisk -

tekniska granskning. Samma uppfattning har LRF. 
Lamlslingsfbrhund<'l konstaterar att rättighetsskyddsutredningen av allt att 

döma inte har fast avseende vid förhållandet mellan den på senare år allt mer 
betydelsefulla granskningen av språket i lagar och förordningar och lagrådets 
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l\larhet från rent språl\liga utgängspunkter kan sälunda utpr;iglat juridiskt 

hetingade preciseringar få en ;indrad innehiird som inte varit avsedd. 

Karakt;iren hos den genorngt111g som görs sist innan en lagtext slutgiltigt 

anses färdig är diirför inte utan hetydelse. Detta ansvar avilar emellertid 

normalt vederhörande riksdagsutskoll och cfarmed egentligen varken 

lagddet eller statsrädsheredningens spräkgranskare. 

R;iuighetsskyddsutreclningens förslag hetr~illancle I ag r C1 d c t s sa 111 -

mansiittning och arbetsformer harialltviisentligtfåttettpositivt 

mollagande hland remissinstanserna. 

l/iigsta d11111s1olc11 understryker vikten av att högsta domstolen och 

regeringsrätten inte bör hli större än nu och att för lagrådsgranskningen i 

princip inte skall få tas i anspråk fler domare från dessa domstolar iin som 

svarar mot två lagrådsavdelningar i nuvarande sammansiittning. Regl'!"ings

rtill<'n ansluter sig till utredningens förslag att lagrådet liksom nu skall bestä 

av domare från högsta domstolen och regeringsrätten men att liksom nu 

också andra kvalificerade jurister skall kunna förordnas som ledamöter. Sl'ca 

ho\'rä11 godtar förslaget men anser att det med tanke på lagrådsgranskningens 

syfte att säkerställa konsekvens och enhetlighet i räusreglerna kan te sig 

mindre lämpligt att lagrådet arbetar på flera avdelningar och att en minskning 

av antalet ledamöter innebär en viss försvagning av granskningen. l\.a111111ar

rii11e11 i Giitehorg tillstyrker de föreslagna reglerna om lagrådets sammansätt

ning och arbetsformer i dews helhet. Klart positivt är enligt kammarriittens 

mening förslaget att den hittillsvarande principen med övervikt i lagrådet av 

ledamöter från högsta domstolen skall ersättas med en i princip lika 

rekrytering från högsta domstolen och regeringsrätten. Därigenom kommer 

lagrådets sammansättning att blitte än hittills avspegla det förhållandet att 

tyngdpunkten i lagstiftningsaktiviteten alltmer förskjuts till det offentlig

rättsliga området. Värdefullt är också att lagrådsavclelningarna skall kunna ha 

sinsemellan olika sammansättning av justitieråd och regeringsråd. Varken 

kammarrii11e11 i S11nds1•all eller länsstyrelsen i A"ro110/:>e1gs län har något att 

invända mot utredningens förslag till organisation och arbetsformer for 

lagrådet. 

S1•e11ska komm1111förb11ndc1 förutsiitter att möjligheten att en lagrådsavdel

ning skall vara sammansatt av ett justitieråd och två regeringsråd kommer att 

utnyttjas när lagrådet har att granska lagstiftning med offentligrättslig 

anknytning. Enligt riksska11ererke1s mening bör det framhållas att skattclag

stiftning - möjligen bortsett från arvs- och gåvoskatt - regelmässigt bör 

granskas på lagrådsavdelning sammansatt med ett justitieråd och två 

regeringsråd. 

Sl'l'nska.fiiretagares rik.~f(ir/:>und instämmer i utredningens tankegångar vad 

gäller avdelningarnas sammansättning men anser att det borde komma 

klarare till uttryck att de av lagrådets ledamöter vilka inte är domare i högsta 

domstolen eller regeringsrätten främst skall vara pensionerade justitieråd 



66 

eller regeringsräd. 

förslaget att det normala anta I e I I cd a möter på avdelning ska 11 
s ii n kas från fyra t i 11 I r c behandlas niirmare i yttranden från hiigsra 

d11111s111/c11 och rl'geri11.~srii11e11. 

lliigs/i/ d11111s111/e11 anf<.ir: 

Nuvarande ordning, som bestått sedan lagrådets tillkomst. har visat sig 
vara ändamålsenlig och effektiv. Om ledamöterna gäller att de har olika 
erfarenheter och speciella kunskaper på olika områden. Detta medför att med 
tanke på granskningens allsidighet en avdelning med fyra ledamöter 
uppenbarligen allmänt sett bör vara att föredra framför en avdelning med tre 
ledamöter. Det avgörande sklilet för att övergå till den föreslagna ordningen 
blir under dessa förhållanden att den kan antas ge möjlighet till handläggning 
av ett ökat antal granskningsärenden. Olika omständigheter torde dock 
medverka till att vinsten i fråga om handlagda ärenden inte blir så stor som 
vid första påseende kan förväntas. Det större erfarenhetsunderlagel hos en 
uvdelning med fyra ledamöter torde inte sällan kunna medföra en tidsvinst 
vid behandlingen av vissa frågor. .i\ ven arbetet med att författa lagrådets 
yttrande ger en tidsvinst om det fördelas på fyra. Det torde inte heller kunna 
undvikas att arbetet för ledamöterna blir mer betungande i en avdelning på tre 
lin i en uvdelning på f~'ra. 

Vad sålunda anförts talar visserligen starkt för bibehållande av nuvarande 
ordning med fyra ledamöter i en lagrådsavdelning. Emellertid kan utred
ningens förslag beträffande laggranskningens omfattning förväntas leda till 
sådan ökning av lagrådets arbetsuppgifter att förslaget med tre ledamöter får 
godtagus som huvudregel för att arbetet skall kunna fördelas på fyra 
lagrådsavdelningar utan ogynnsam återverkan på den dömande verksam
heten i högstu domstolen och regeringsriitten. Fördelarna med en samman
sättning av fyra ledamöter vid granskning av mera omfattande eller särskilt 
viktiga lagförslag framhäver emellertid betydelsen av undantagsregeln som 
medger sådan sammansättning. om särskilda skäl föreligger. 

Regl'/"ingsränen anser att det i och för sig framstår som önskvärt att behålla 
nuvarande ordning med normalt fyra ledamöter. Domstolen delar emellertid 
uppfattningen att detta skulle led3 till krav på ett större antal domare från 
högsta domstolen och regeringsrätten än som lämpligen bör komma i fråga. 
Regeringsrätten anser därför förslaget om att lagrådets avdelningar normalt 

skall ha tre ledamöter. med möjlighet att öka antalet till fyra när särskilda skäl 

påkallar det, bör godtas. 

6 Grundlagsstiftning 

förslaget om att förslag till ändring i grundlag skall väckas minst tio 
månader före det riksdagsval, efter vilket riksdagen skall besluta slutligt. och 
förslaget att grundlagsfråga skall bli föremål för folkomröstning, om minst en 
tredjedel av riksdagens ledamöter begär det. mottas nästan genomgående 
positivt av remissinstanserna. De remissinstanser som tillstyrker båda 
förslagen eller uttryckligen lämnar dem utan erinran är S1·ea hovrätl, 

hol'rii11e11 .fiir Öl're Norrland. kammarrä11ema i Gö1eborg och SundSl'all, 



67 

du!ll\tul.1rcrk1•1. ()H. riks/iirsiikri11gwer/..('/, de )11ridi.1ka )ä/.;11/ti'ts11ii!ll11dema i 

L1111d lH.:h SrmM1uf!ll. 1·a111hdf/.\r1'f('/lskap/iga/i1k11/re1.111ii111111ll'll i /.1111</. c/e/int 

/ii11.\.1/.1T<'/.\1'/'llil. Sn·m/..a ku1111111111/iirh1111de1. S.-1( '()!SR samt S1·1·11sko rmld-

11i11!.!<'ll m· /111cmatio11('/la)11ri.1·1/..u111111is.1i1111e11. ]\;ågra remissinstanser st~iller sig 

emellertid tveksamma till ett av fiirslagen eller båda. 

flland de remissinstanser som tillstyrker fii r s I ag e t om tids rr is t eller 

uttryckligen liimnar det utan erinran iir som niimnts Sr('(f h11rrii11. Hovriitten 

ifrt1gasiitter dock om det inte vore i konsekvens med förslaget i övrigt att för 

det fall att grundlagsförslaget med konstitutionsutskottets medgivande har 

lagts fram kanske kort före valet inforn en tidsfrist också e/ier valet. För att 

siikerstiilla iinskdrd betiinketid kunde man för sådant fall föreskriva t. ex. att 

det slutliga beslutet inte får fattas förriin tidigast tio månader efier det att 

rörslaget lades rram. 
l\.a111111arrii11c11 i S11mlwall noterar att bakom förslagen ligger tanken att 

grundlagsiindringar hiir omgiin.Jas av starkare garantier iin dem som ligger i 

reglerna om tvt1 riksdagsheslut med enkel majoritet och mellanliggande val. 

Under de senare decenniernas gruncllagsarbete har frågan om sådana 

ytterligare garantier tilldragit sig betydande uppmärksamhet och också vållat 

mntsiittningar. Enligt kammarriittens mening iir de nu föreliggande förslagen 

viil iignacle att ligga till grund för en lösning av den omdiskuterade 

fr:lgan . 

.Juridiska !i7k11ltl't.rniim11drn i Stockholm uttalar att de föreslagna reglerna om 

tidsfrist enligt fokultetsniimndcns uppfattning är väl iignade att tillgodose det 

uppstiillda syftet att garantera att förslag till konstitutionella reformer blir 

föremäl för en grundlig behandling i riksdagen, samtidigt som utrymme ges 

for en omfattande offentlig debatt. Förslagets närmare utformning föranleder 

ingen erinran från nämndens sida. 
Lii11.1s1rrd\e11 i S1od .. ho/111s /ii11 finner att elen särskilda tidsfristen förefaller 

viilgrundacl. Den ökade möjligheten för allmiinheten att sätta sig in i förslagen 
före clet slutliga avgörandet hör enligt länsstyrelsens mening kunna resultera i 

en betydande vitalisering a\· debatten kring viktiga gruncllagsfrågor och 

cliirigenom bidra till en forcljupning av demokratin. l.ä11ss1yre/se11 i Uppsala lii11 

anser att förslaget är iignat att öka säkerheten för att grund lagsförslag blir noga 

övcrv~igda innan slutligt beslut skall fattas. 

Lii11.1strrl'lw11 i /fallands liin anser det vara av stort värde att grundlagsänd

ringar blir så noga övervägda och penetrerade som möjligt. F. n. har det 

snarare varit regel ~in undantag att grundlagsändringar skett genom två beslut 

som legat endast kort tid före resp. efter ett riksdagsval. Den av utredningen 

föreslagn:.J tidsfristregeln ger således tid till debatt i ämnet. Av utredningen 

föreslagen tidsfrist jämte undantagsregeln från tidsfristen grundad på fem 

s.iiittedels majoritet i konstitutionsutskottet har länsstyrelsen inte funnit 

några bärande invändningar mot. Inte heller Pressens samarh<'t.mämnd har 
någon erinran mot lårslaget. 

26 Riksda~1·11 JC;7.\'/ 7Ci. I sam! . .Vr 195 
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.\1n"ii:<'1 /iir/i11111r/iirh1111d anser att förslaget att ett gruncllagsförslag skall 

framl:ig),!as i god tid före det val. som skall komma mellan de h:1da 

riksda),!sbeslu1en. iir synnerligen viilmotiverat. De senaste t1rens erfarenheter 

),!Cr beliigg tcir denn<l ståndpunkt. Den stora grund lagsreformen gcnnmfördcs 

{1r 1973 trots att starka opinioner menade att 2 kap. RF inte hade rnu en 

tillfrcdsstiillande utformning. Detta ledcle till tillsiittandet av 1973 års fri-och 

riitti)!hetsutrcdning. Niir massmedieutredningen år 1975 lade fram sitt 

huvudhctiinkande. hacle man hegriinsat skyddsområdet med motivering att 

lagfiirslag i ämnet flirsta gången miiste behandlas före valet år 1976. I sjiilva 

verket hlev resultatet i stiillet - sedan remissopinionen i väsentliga hiinse

cnden s@lt sig negativ - att hela frågan sköts ytterligare på framtiden. Mot 

bakgrund bl. a. av niimncla erfarenheter tillstyrker författarförbundet för sin 

del förslaget att gru ndlagsförslag skall föreläggas riksdagen minst t in månader 

fiire det riksdagsval efter vilket det andra och avgörande riksdagsbeslutet 

skall fot tas. 

N<1gra remissinstanscr iir tveksamma till förslaget eller detaljer i det. 

.!11ridiska /äk11/1l'ls11ä11111de11 i Up11.m/a ifrågasätter om den föreslagna 

tidsfristen kan hediimas som särskilt angelägen. om det samtidigt framlagda 

förslaget nm fakultativ folkomröstning i grundhigsfrågor genomförs. Skall 

emellertid en ordning mecl viss tidsfrist införas, föreslår fakultetsnämnden att 

fristen - pt1 sätt sker t. ex. i norsk konstitutionell riitt - riik nas med 

utg[ingspunkt från senare val (t. ex. senast inom två år från detta). 

JA." ifrägasiitter lämpligheten att bemyndiga konstitutionsutskottet att fatta 
ett avgörande av detta slag. Det förefaller JK riktigare att hiir a\·sctt beslut 
fattas a\· kammaren själv med på visst siitt kvalificerad majoritet. 

l.a11ds1i11g~"/<'irb1111dc1 anser att de ll.irslag som avser grundlagsiindringsf<ir

farandet har blivit alltför omständligt. Det förefaller i detta hiinseende mycket 

angcliiget att förfarandet inte blir så krångligt att själva krångligheten minskar 

beniigenhetcn att över huvud laget aktualisera en grundlagsiindring. 

Förbundet förordar diirför att man i den fortsatta beredningen av förslaget 

striivar efter att göra förfarandet enklare utan att likväl giira alltför mycket 

avkall pii de syften som legat bakom utredningens överviiganden. 

Fiirslaget om f o I ko m röst n i 11 g i g r u n d I ags fråga t i 11 st y r k s i 

huvudsak av Sl'ea hm·rä11. Vad utredningen i denna del uttalar står i 

övcrensstiimmelsc med den uppfattning hovr~itten i tidigare sammanhang 

har gett uttryck för. Dliremot kan hovrätten inte linna några viigande sakliga 

skiil för att omgiirda institutet med dubbla spärrar genom att kräva 

medverkan av först en tiondel och sedan en tredjedel av riksdagens 

lcdamiiter. 

Juridiska .fäk11/1crs11äm11de11 i Srockholm instämmer helhjärtat i utred

nin!!cns uppfattning att folket- från vilket "all offentlig makt i Sverige" enligt 

I kap. I* RF utgår- får möjlighet att "ta direkt del i den beslutsproeess som 

syftar till att ställa upp de grundHiggande reglerna om vilka organ som skall 

utö\"a denna makt. om hur dessa organ skall utses. om hur makten skall 
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liinklas m(•llan dem och om vilka gr;inser som skall siitlas IOr den offentliga 

mak 1 utiivningen" (s. 152 ). Förslagets n~irmare utformning föranleder ingen 

ann1;irkning. 
Ui11.1111·rl'f1·rn i S111ckhol111s län anför: 

Som utredningen rramhåller kan det svenska statsskicket i korthet 
karakteriseras Slllll en representati\' parlamentarisk demokrati. Sä hör det 
enligt liinsstyrelsens åsikt också forhli. Olia återkommande hcslutande 
l(ilkomriistningar skulle allvarligt kunna störa ett representativt styrelse
skick. Linsstyrelsen delar ocks[t utredningens uppfattning om all det 
emellertid linns starka principiella skiil som talar för all medborgarna får 
stiirre miijligheter att direkt ta del i heslutsprocessen i fragor om vilka organ 
som skall representera dem och hur makten skall fördelas mellan dem, dvs. 
vissa fundamentala grundlagsfrågor. Bortsett från dessa principiella aspekter 
vill liinsstyrelsen framhålla fiiljande. Grundlagsfrågorna skulle genom elen 
fiireslagna folkomröstningen kunna bli föremål för cl\ betydligt ökat allm~int 
intresse och engagemang hos medborgarna. Dessa skulle ges en yl\erligare 
möjlighet all sia vakt om demokratin och viirna om hela det omfa11ande 
regel komplex om medborgerliga fri- och r~illigheter som på senare år tillförts 
grundlagarna. Della medborgerliga direkta inflytande m[1s1c vara iignat att 
he11is1a förtroendet till statsskicket och grundlagarna. 

Linsstyrl'lsen. som funnit det föreslagna användningsområdet för beslu
tande folkomröstning viil avvägt, har ej n{tgot att erinra mot utredningens här 
berörda försl<1g. 

Lt/11.1·.1·1.rrl'l.1·1·11 i Uppsala län tillstyrker utredningens förslag i denna del. Det 

:ir iignat att öka siikerheten för att förslagen blir noga överviigda innan slutligt 

beslut skall fattLts. Man bör dock inte underskatta de problem som kan uppstå 
för <1v:il den enskilde medborgaren, de politiska partierna och det allmlinna 
niir fyra olika val skall ske samtidigt. De skäl som utredningen anför för att en 

folkomröstning skall ske i anslutning till riksdagsvalet är dock överty
gamle 

l.äms1rrclse11 i A:ronobNg~ län anser all det med visst fog kan göras gällande 
att ett institut med beslutande folkomröstning strider mot den representativa 
demokratins principer. Även om utredningens förslag inte helt undanröjer de 

principiella inviindningarna mot ett sådant institut har likväl förslaget 
motiverats på cl\ sådant sätt att invändningarna inte längre framstår som helt 
h:irande. Llinsstyrclsen vill därfor inte motsätta sig förslaget. Länsstyrelsen 
påpekar att vissa praktiska problem kan komma att uppstå vid genomfö

randet av en beslutande folkomröstning. Sålunda kan det upplevas som 
betungande av både väljare och val förrättare att genomföra fyra olika val vid 

samma tillfälle. Ökade risker för sammanblandning av olika valsedlar vid 
1. ex. anordnande av valsedelsförsändelser kan inte uteslutas. En viss 

fördröjning av elen slutliga sammanriikningen av övriga val kan uppstå såvida 
inte valsedlarna i folkomröstningen räknas sist. 

Medhorgarrällsri)r('lscn ser med tillfredsställelse att organisationens krav 

hetriiffande fölkomröstning rörande grundlagsforslag, som har antagits en 

gång av riksdagen, nu synes komma att realiseras. Enligt organisationens 
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mening iir f(irslagct i huvudsak viil utformat. 
En viss selektivitet iir nödviindig. Folkomröstning iir inte behövlig 

hetriiffonde varje smiirre grundlag:;iindring, t. ex. av rent teknisk natur. 
Däremot bör varje grundlagsiimlring av betydelse underställas folkets 
prövning. Denna sållning skall företas av riksdagen. Medborgarrättsrörelsen 

föreslår att kravet på anslutning i riksdagen till folkomröstningsbegiiran 
siinks till att en fjiirdedel av riksdagens ledamöter röstar för att folkomröst
ning skall hållas. Niir det gäller att unclerstiilla folket en fråga av gruncllags
karaktiir och lämna det avgörandet. hör man visa generositet och inte 
uppställa andra restriktioner än sådana som kan behövas för att hindra rent 
missbruk av bestämmelsen. 

Ett par instanser är tveksamma i denna del. 
Som framgått anser Landsring!!förlmndcr att grundlagsstiftningsförfarandet 

har gjorts alltför omstiindligt. Niir det giiller förslaget om folkomröstning kan 
ungefär samma inviindning göras som förbundet riktat mot elen föreslagna 
pn)L·eduren vid riittighetsinskriinkande lagstiftning: det borde sålunda inte 
vara nöclviindigt att kriiva att just en tiondel av riksdagsledamöterna yrkar 
folkomröstning innan en tredjedel av ledamöterna beslutar att en sådan skall 

företas. Förbundet ställer sig vidare tveksam till den roll som utfallet av 
folkomröstningen i ett grundlagsstiftningsiirende har avsetts komma att 
spela. Ett förslag skall sålunda varn förkastat, om en på visst sätt beriiknad 
majoritet vid folkomröstningen går emot det. I annat fall begriinsas 

folkomröstningens betydelse till ren rådgivning inför riksdagens beslut i 
iirendet, som diirefter skall fattas i v•mlig ordning. Riksdagen kan diirigcnom i 
varje fall teoretiskt gå emot folkets vilja, om denna vid folkomröstningen 
tagit sig uttryck i bifi.111 till det aktuella förslaget. I en representativ demokrati 
ter det sig enligt förbundets mening prirn:ipicllt egendomligt att i grundlagen 
föra in en riitt för folket att avvisa men inte att anta ett lagiindringsförslag som 
annars skulle tillhöra endast riksdagens prövning. Slutligen anmiiler 
förbundet tveksamhet också till utredningens förslag att folkomröstning 
obligatoriskt skall hållas samma dag som riksdagsvalet. I det nu gällande 
systemet med gemensam valdag för riksdags-, landstings- och kommunal

valen har de kommunala frågorna redan förut kommit i skymundan och att 

nu fora in också ev. folkomröstningsförfaranden iir knappast iignat att öka 

väljarkårens motivation för engagemang i kommunala angeHigenheter. I 
sammanhanget erinrar förbundet om kommunaldemokratiska kommittens 
uppdrag att bl. a. pröva möjligheten att åstadkomma en lämplig utveckling av 

folkomröstningsinstitutet som ett led i en fördjupad kommunal demo

krati. 
Sl'eriges.fiir/a11m:fiirbund finner att förslaget om folkomröstning iir kontro

versiellt och att det inte ankommer på förbundet att ha någon bestämd 
mening i frågan. 
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7 Särskilda rättil.(heter 

Riittighetsskyddsutrcdningens förslag till förstärkningar av siirskilda fri
och rättigheter - skyddet mot retroaktiv lagstiftning. skyddet vid expropria

tion e. d., skyddet för svenskt medborgarskap samt de processuella garan

tierna vid frihetsberövande - har fåll ett överviigande positivt mottagande 
under rcmisshchandlingen. Den kritik som förekommer går i det stora hela ut 

på att skyddet bör förstärkas ytterligare. 
Förslaget om förbud mot retroaktiv skattelag tillstyrks eller 

godtas uttryckligen i huvudsak av rl'geri11gsrä11c11, S\'ca /nmlill, kammarrii1-

1ema i c;;i1chorg och S1111d.wall. Ö/J. riks/iirsäkringwcrkel, de Tre juridiska 

.fi1k11!1e1.mii11111dcma. lä11ss1rrclsema i Ll{J{Jsala, Kronobergs och Hallands län. 

Sl'criges i11d11.1·1ri/örh1111d och Sl'c11ska arhe1sgil·arc/nre11i11ge11. SA COI SR. 

Svenska.fiirctagares rik.~f(irhund. LRF, Sl'e11ska Ol'(fel11i11gc11 av !111emationella 

i11ristkommissione11 samt A.Jedhr1rgarrä11sriire/sen. 

Förslaget avstyrks av .fi'ra regeringsråd och av riksskalle\'erkc1. 

R egeri11gsrii1Te11 anför: 

Det förhud mot retroaktiv skattelagstiftning som utredningen föreslår har i 
lagtexten kommit till uttryck genom ett förbud mot retroaktivt uttagande av 
skatt elleravgifi. Anledningen hiirtill iir redaktionell och sammanhänger med 
att bestiimmelsen inpassats i 2 kap .. diir redan förbudet mot retroaktiv 
strafflagstiftning funnit sin plats och formulerats som ett förbud mot 
retroaktivt åläggande av straff eller annan brottspåfoljd. Det faller sig 
visserligen inte lika naturligt att uttrycka ett förbud mot retroaktiv skattelag 
på detta sätt som att ge uttryck för ett förbud mot retroaktiv strafflag men det 
hör enligt regeringsrättens mening ändå kunna godtagas. Regeringsrätten har 
dLirvid fast siirskilt avseende vid att det av de föreslagna undantagsföreskrif
terna kan utlLisas att föreskrift ej får meddelas om retroaktivt uttagande av 
skatt eller avgift annat iin i de angivna undantagsfallen. 

r-;är i det föreslagna forhudet mot retroaktivt uttagande av skatt eller avgift 
sägs att skatt eller avgift ej får uttagas i vidare mån än som följer av föreskrift 
som g~illde n~ir den omständighet intriiffade som utlöste skatt- eller 
avgiftsskyldigheten. har diirmed ett speciellt till skatterätten anpassat 
retroaktivitetshegrepp skapats. Mot detsamma kan visserligen invändas att 
det inte täcker allt det som kan uppfattas som retroaktivt i skattesamman
hang. Regeringsr~itten anser emellertid att det knappast är möjligt att, så länge 
nagon allmän formel för förbud mot retroaktiv lag inte blivit fastslagen. 
komma liingre än vad utredningen gjort. Förbudet täcker under alla 
förhållanden de centrala fallen och kommer säkerligen att utöva en 
betydande psykologisk effekt och påverka ställningstaganden också utanför 
sitt tilliimpningsområde. Regerings rätten, som anser att man hiir står inför en 
fräga av stor vikt för den enskildes rättssäkerhet, tillstyrker därför förslaget 
om ett retroaktivitetsförbud och har intet att erinra mot de undantag som 
förcsläs från detsamma. 

Inte heller S1·ea hol'rärr har något att erinra mot förslaget till förbud mot 

retroaktiv skattelag. A'am111arrä11e11 i Gö1eborg hälsar med stor tillfredsstäl
lelse förslaget i denna del och tillstyrker det. 

Kammarrii111·11 i Sundwall erinrar om att domstolen i samband med 



remissbchandlingen a\· fri- och rättighctsutredningcns l'iirslag anslöt sig till 

uppfattningen all det inte Lir möjligt all införa cl! allmiint l'örbud mot 

retroaktiv lagstil'tning. Kammarr:ittcn underströk emellertid det angcliigna i 

att den princip som retroaktivitctsl(irbudet inom straffriilten ger ullryck fiir 

bli v:iglcdandc också niir del gliller annan lagstiftning som avser ingrepp i den 

enskildes personliga och ekonomiska förhållanden. Kammarrlillen är fortfa

rande av uppfattningen all ett generellt relroaklivitetsförbud inte kan 

genomföras. Mol den bakgrunden lir det enligt kammarrlill1.:n~ mening av 

stort viirde att utredningen vid sin behandling av frågan om förstärkning a'· 

grundlagsskydet mot retroaktivitet har valt alt begrlinsa sig till skalle- och 

avgil'tsområdet. Genom en sådan begrlinsning har skapats goda förutsiilt

ningar att finna en för ell i sammanhanget siirskilt aktuellt område viil 

anpassad lösning. Vid genomgängen av det av utredningen föreslagna 

regelsystemet har kammarrlilten runnit c..let vlil lignat alt liiggas till grunc..I för 

lagstiftning. 

ÖB konstaterar att utredningen föreslår el! undamag frän retroaktiviteten. 

om riksdagen finner det päkallat av slirskilda sklil i sambanc..I med bl. a. krig 

eller krigsfara. Försvarets intressen anser ÖB c..lärmed vara väl tillgodo

sedda. 

Juridiska fakultetsnämnden i Uppsala har uppfattningen att det hade varit 

önskvärt .. om utredningen hade kunnat göra en vidare analys av problemet 

retroaktiv lagstiftning över huvud taget. Det finns skäl för fortsatt övervli

gande huruvida inte retroaktivitetsskyddet bör utvidgas till yllerligare 

rlittsområden. varvid särskilt borde uppmlirksammas området för s. k. 

betungande eller förpliktande förvaltningsakter. Det mest aktuella behovet 

tillgodoses dock genom det framlagda förslaget. J11ridiska.fakul1c1snii11111de11 i 
Lund anser förslaget till skydd mot retroaktiv skallelagstiftning vlil avviigt 

och tillstyrker det d1irför. Juridiska jakultetsnäm11de11 i Stockholm unalar att 

förslaget enligt fakultetsnlimndens uppfallning innefattar en viisentlig 

f1irstiirkning av rättssäkerheten och också i övrigt har fåll en tillfredsstiillande 
utformning. De undantagsregler som föreslås leder visserligen till minskad 

forutsebarhet i vissa situationer. men de av utredningen anförda skälen for 

reservationerna får anses vägande. 

Länsstyrelsen i Uppsala län anser i likhet med utredningen angeläget att 

medborgarna tillförsäkras ett ökat skydd mot retroaktiv lagstiftning och att 

delta bör komma till uttryck i RF. De stora ingrepp i den personliga och 

ekonomiska friheten. som medborgarna anser att skattelagstiftningen iir, gör 

alt det maste anses som mycket väsentligt all nu i grundlagen slå fast förbud 

mot retroaktiv skattelagstilining. Om riksdagen skulle besluta om införande 

av föreslagna tcirbud, bör man dock enligt länsstyrelsens mening diskutera. 

om den skattellyktslagstilining scm förbereds är förenlig hiirmed. 

För länsstyrelsen i Ila/lands län förefaller det närmast vara en sjiilvklarhet 

all en medborgare vid bedömande av de rättsliga konsekvenserna av sitt 

handlande skall kunna utgå från gällande rätt utan risk för att en sedermera 



/o'.Cn"mtlird laµstift11ing leder till all handlingen bcdiinis efter andra regler. 
L.ib:il har 111;1n hillilh inl"iirt l"iirbud mot retroaktiv lagstiftning endast pii ett 

riittso111r~1dc. nii111ligen strallriittcns. 1'[1 andra riittsomr{1den har ni1got 

undantag.-;liist l(irbud mot retniaktiv lagstiftning inte uppriitthftllits. Detta har 

till en del be rutt pi.i <ttt det inte har ansclls vara möjligt att med n[tgon grad av 

p1wision ange fiirutsiittningam;1 fiir niir avsteg från huvudregeln ti.'!r medges. 

H:inill korn svi!righcten all avgöra vad som skulle förstas med att en lag har 

retroaktiv verkan. Lfter hand som sk<1ttetrycket skiirpts hardet emellertid för 

den en.'>kilde medborgaren blivit allt viktigan.: att kunna bedöma konsekven

-;erna av planerade ekonomiska transaktioner med utgångspunkt frän 

giillande r:itl. Ln retroaktiv lagstiftning på skatteomr{1det kan diirfor enligt 

liinsstyrelsens mening inte utan mycket starka sbl accepteras. Utredningens 

llirslag om ett grundlagsforbud mot retroaktiva skatter och avgifter tillgo

Lhiscr S:iledcs ett <ikerhctsintrcsse av största vikt. 

SrNigcs i11d11stri/iirh1111tl och S\'e11ska arhetsgil'Gr(:f?ire11i11gc11 tillstyrker 

förslaget om förbud mot retroakti\· skattelagstiftning. Förslaget överens

stämmer med organisationernas principiella syn och utredningen har v~il 

sammanfattat skiilen for ett sådant förbud. Det förhållandet att begreppet 

retroaktivitet inte iir entydigt för hela beskattningsområdet utgör inte motiv 

för att hegriinsa förbudet i vidare mån iin som har föreslagits. De undantag 

från flirbudct som har uppstiillts i det framlagda förslaget godk;inns av 

organisationerna. 

S.·I( D!SR tillstyrker i huvudsak förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning 
men ifri1gasiitter om utredningen tillräckligt ingående har överviigt aktivi

tctsproblcmet i situationer, diir en serie riittshandlingar ligger till grund för 

skallcpliktcn. Kanske kunde det diskuteras om alla riittsfakta för skatte

plikten mi!ste ha inträtt efter skattelagens tillkomst eller om det borde vara 
möjligt att hcgriinsa de framtida avkastningscffektcrna av sädana transaktio
ner. Sannolikt iir viin.lct av grundlagsskydd i hithörande fall begrtinsat av all 

skatteplikten ofta torde kunna utformas så all omstiindigheter som i tiden 
ligger efter _-;kattelagens tillkomst får avgörande betydelse, niir dessa regel
miissigt ~ammanhiinger med vissa tidigare dispositioner, vilka egentligen iir 
de som skattelagen vill komma åt. 

Enligt lRF:.~ uppfatming hade det varit önskvärt med en vidare utredning 

av problemet retroaktiv lagstiftning. Skydd mot retroaktiv lagstiftning är, 

som förbundet ser problemet, en angelligen fråga. Medborgarna bör tillför

siikras ett iikat skydd och detta hör komma till uttryck i regeringsformen. Det 

finns skiil att utn:da huruvida retroaktivitetsskyddet hör utvidgas iiven till 

andra omriiden :in strafOag och som nu föreslås skattelag. LRf konstaterar att 

skattelagsti ft ni ngen iir av sådan omfolt n ing och artat t alla medborgare berörs 

av den. Förbundet tillstyrker det f<'Jreslagna förbudet mot retroaktiv lagstift

ning. De undantag från förbudet som föreslås kan i och för sig accepteras av 

fiirbundet. Dock hör de praktiska frägorna kring utfärdande av undantag bli 

fliremttl för ytterligare överväganden. Vid ett eventuellt genomförande av 
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utredningens riirslag i denna Jel måste ses till att tillkommande la!,(stil"tning

enl igt \'ad fiirbu ndet har erf~1ri1 pågär arbete med skat tcOyktslagst i ftning- blir 

frirenlig med det föreslagna förbudet. 

S1n1ska C1l'dd11i11gc11 al' /111cma1io11el/e1 j11ris1ko111mi.1·.1·in11l'11 anser all en 

bestiimmelsc om förbud mot retroaktiva pålagor hör införas. Det iir angeliiget 

att inte benämningen på respektive pi\ laga kommer att avgöra huruvida den 

sbll falla under förbudet mot retroaktivitet eller ej. Avdelningen finner 

cliirför den tidigare föreslagna texten "skatt. avgift eller annan pålaga" (K U 

1975176:56 s. 58 I) vara att föredra framför den nu föreslagna. Också 

avdelningen erinrar om den s. k. generalklausulen på skatteriittens 

område. 

J11ridi.\ka )i1k11/rcrs11ä111111/c'11 i Up{lsala, Sl'l'llska J(ireragares riks/iirbund och 

,\frdhorganii11viird.s1·11 tillstyrker förslaget men ~ir kritiska mot undantags

mi_ijligheterna. 

Juridiska .fäk11/11'f.\'lliim11de11 i Uppsala har invändningar mot de undantag 

fr{1n huvudregeln som föreslås i syfte att förebygga möjligheter till "skatle

llykt" efter det att det h;,ir blivit ldnt all lagiindring förbereds. Förslaget 

innehåller all riksdagen skall kunna besluta att föreskriften skall giilla iiven 

0111 ckn omstiindighet som utlöser skatte- eller avgiftsskyldigheten intriiffar 

medan ett a\' regeringen eller riksdagsutskott framlagt förslag till föreskrift 

var under prövning i riksdagen eller efter det att regeringen har liimnat 

riksdagen meddelande i saken genom skrivelse. Det angivn<1 undantaget fr[m 

retroaktivitetsskyddet synes fakultetsniimndcn alltfiir ohcstiimt och niimn

den befarar att det kan skapa en besvärande oklarhet och osiikcrhet. som 
\'ibent ligt kan urholka huvudregelns viirdc for den enskilde. Diirtill kommer 

att ett av regering eller riksdagsutskott framlagt 11.irslag eller ett fiirslag. som 

förutskickas i ett till riksdagen avgivet regcringsmeclclelande. ju mycket \'iil 

kan förkastas av riksdagen. En konsekvens a\' det föreslagna undantaget blir 

cla att enskilda personer kan se sig tvungna att avst[1 från handlingar. som iir 

fullt legala \'id den tidpunkt då de aktualiseras och diirtill kommer att vara 

fullt legala även i framtiden. Att dett.a iir tignat att skapa rättsos;ikcrhet ligger i 

öppen dag. Fakultetsnämnden föreslår lfärför att de nu behandlade undan

tagen fritn huvudregeln utgår. 
Sl'enskafiircwgares rikstiirb1111d betraktar det som ett riittssiikerhetskrav att 

medborgarna vid varje till fal le skall kunna i\vcrbli1:ka de r:ittsliga konsekven

serna av sitt handlande. Detta gäller inte minst på skatterättens område. 

Diirför noterar förbundet med glädje förslaget att nu införa ett grundlags

skydd mot retroaktiv skattclagstiftning. Tyvärr urholkas dock effekten av det 

föreslagna grundlagsskyddet på ett allvarligt siitt genom de undantag från den 

huvudregel som föreslås. Förbundet anser all endast om riksdagen finner det 

påkallat av siirskilda skäl i samband med krig, krigs fara eller ekonomisk kris 

sk;1ll retroaktiv tillämpning av skatte- eller avgiftslag vara tillåtlig. Annars 

riskerar det föreslagna förbudet mot retroaktiv skattclagstiftning att urholkas 

pa ett för riittssiikerheten icke önskvärt sätt. Risken för skatteflykt och 
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1-.ringg;iende a\' skallclag linns alltid s~1 liinge del linns personer som ;ir \ illig;1 

all heg[1 brottsliga handlingar. men dessa personer torde enligt r<irbundeb 

mening inte a\·skdekas a\' en retroakti\· skallelagstiftning. !);iremnt tnrde en 

retroakti\' tilliimpning av sknte- eller avgiftslag a\· laglydiga skallebetalarc 

upprattas som ett hot mot r;ittss;ikerhetcn. Risken li..ir att medhorgarna wppar 

fiirtrnendet fiir skalle- och avgiftslagstiftningen iir uppcnhar. om riksdagen 

andnder sig av rctroakti\· skattelagstiftning. 

Meclhnrgarrä11.1riirdse11 förklarar att det iirett primiirt riitts<ikcrhetsintressc 

att medborgarna \'Cl vilka skattelagar som giiller fiir olika dispositioner i det 

i.igonhlick n;ir de triillar sina föranstaltningar av ekonomisk art. Organisa

tionen anser att det inte finns behov av undantag rr[tn denna huvudregel. 

Siirskilt m{1stc nrganisationen viinda sig mot att regeringen. genom att till 

riksdagen avs;inda ett allmiint meddelande om en ny skatten.::gel, skall kunna 

fii göra denna småningom kommande skattelag retroaktiv fr[m den dag d[1 

riksdagen fick meddelandet. Rimligen kommer inte meddelandet att inne

hälla den exakta lydelsen av den skatteregel som förebtwas. De skattskyldiga 

kan diirfor icke veta vad den skalldag som kommer senare men som skall 

g;\lla redan fran dagen för meddelandets 1;i111nande till riksdagen egenlligen 

inneh{tller. Ett undantaga\· denna art avstyrks av organisationen. 0111 n[1got 

undantag från retroaktivitetslOrhudet skall tillätas, hör det enligt l'vledhurgar

r;illsrörelsens mening n1 giilla endast vid siirskilda omstiindigheter niir 

Sverige iir i krig eller krigsfara rader. 
Förslagct avstyrks av rcg!'ri11g.mlclrn Il 'ie.1fa11d<'r. {fr111ers1rärcl. ffildi11g och 

11'11/J(~rc11. De anför: 

Till en början bör kanske påpekas att retroaktiv lagstiftning av den typ 
rättighetsskyddsutredningen avser med sin förbudsregel torde höra till 
undantagen. Detta betyder m. a. o. att lagstiftaren hittills även utan ett 
grundlagsl<.irhud iakttar grundsatsen .itt skattclagstiftning inte skall ha 
tillbakuverkande kraft. i synnerhet om det giillcr regler som iir av betungande 
art. Niir det i senare tider iimlå skett. torde skiilet hiirför friimst ha varit att 
förhindra ett illojalt utnyttjande av kryphål i skattelagstiftningen. Det är 
otillfredsstiillande att, sedan möjligheter till skattellykt uppdagats t. ex. 
genom offentliggörandet av dom i skattemål, låta någon Wngre tid löpa under 
vilken sådan skatteflykt kan pågå opåtalt. För detta speciella fall har dock 
utredningen föreslagit en regel som innebär undantag från retroaktivitetsför
hudet. - - - Hiir_iii111te kan emellertid anmiirkas att utredningcns förslag om 
undantag: fran retroaktivitetsförhudet ger ett vält<Jligt vittnesbörd om den 
grundliiggande olikhet som finns och måste finnas mellan de två områdena 
straffriill och skatteriitt, vilka dock båda ansetts böra i likartat avseende 
omfattas a\· etc förbud mot retroaktiv lagstiftning. Det skulle niimligen vara 
otiinkbart att låta ett strartbud giilla fr. o. m. dagen för offentliggörandet av 
tänkta reaktioner mot det ogillade förfaringssättet eller eljest retroaktivt vid 
fall a\ krig. krigsfara eller svar ekonomisk kris. 

Det finns anledning att dröj:1 n[1got ytterligare vid den jiimforelse mellan 
strallr:itten och ~i..attcr:itten som nHlliveras av att just dessa och end;1st dessa 
ornri1den komn1er att omfattas a\· grundlagsmiissigt skydd mot retroaktiv 
tifömpning. Strafllagstil'tning riktar sig i de lksta fall a\ hct\delse mot 
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L'nsL1ki personers hanLilande. som dit 1rnga heskrivs uch beliiggs med 
str~dhanktinn. Handlandet ;ir d;irmed oftast klart definierat. Dessutom ;ir 
iindamf1le1 med lagstiftningen att mutn~rka sC1dan1 handlande. Detta 
ute . ..;luter µivetvi.~ inte pnihle111 i enstaka fall vid 1illii111pningen av retroakti
\'itetsfiirbuclet. Sv[1righeterna 111[1ste emellertid bet ed; nas som fiirsu mbara. 
Niir det µiiller skattelaµ iir liiget ell helt annat. Knappast ni'1µon person so111 
v i . ..;1as i delta land u ndµiir all i niigot avseende om lim as av beskatln i ngsregler i 
~itt dagliga liv. Det linns givetvi~ iiven skalleregler av prohibitiv elkr 
repressi\· art, men dessa utgör undantag. Det torde förhi1lla sig s{1 att f:i 
forl~1llningar utan for skattelagstif'tningen har sä många direkta ··adressater" 
son1 denna. 

Det iir 11101 den nu skisserade bakgrunden so111 nägra av de frilgor som 
1;·ircfaller dunkla i riillighetsskyddsutredningens förslag skall diskuteras. 

Som vi redan niimnl anser riilli!_!hetsskyddsutredningen all retroaktiv 
lagstiftning hryter 11101 principen all man i fUrviig skall kunna bedöma de 
r;ittsliga konsek\'enserna av sill handlande. Ett grundlagsskydd för nyss
niin1nda princip i hela dess vidd på nagot omräde skulle emellertid i praktiken 
0111öjliggöra lagstiftning pi1 deua omrade. För au ta nägra exempel: om nägon 
best;i111mer priset pil en fastighet med tanke på att det föreligger avdragsr;itt 
fiir riinta pa lånat kapital. eller om nägon väljer livforsiikringsfor111 och 
premiebetalningssiitt 111ot bakgrund av avdragsrätten för premier, kan 
givet vis sägas att framtida inskränkningar i avdragsrätten för retroaktiv effekt 
i den meningen att hade skärpningarna i skattclagstiftningen kunnat förutses. 
sä hade kanske priset för fastigheten eller livsförsäkringsavtalet bestiimts 
annorlunda. 

Nu har emellertid utredningen av naturliga skäl inte föreslagit ett så långt 
g{1ende retroaktivitetsförbud. Därav följer emellertid också att retroaktivi
tetsförbudets avgriinsning och utformning rnäste baseras på något annat än 
grundsatsen att medborgarna skall beredas möjlighet att i förväg kunna 
hedöma de riittsliga konsekvenserna av sitt handlande. Vad som hlivit den 
praktiska utgångspunkten för utredningen är förhållandena under löpande 
beskattningsperiod. dvs. i det vanligaste fallet beskattningsåret. Retroaktivi
tetsd'fekten iir i förslaget knuten till omständighet som intriiffar under 
beskattningsperioden m:h som s. a. s. konstituerar tidpunkten för skattskyl
dighetens inträde. Detta faststläggande för skatterättens vidkommande av 
retroaktivitetsbegreppets innebörd är emellertid inte utan komplikationer. 

Utredningen har sålunda t. ex. inte uppehållit sig vid s. k. bokslutsdispo
sitioner i vidare mån iin att det framhålls att skatteregler hiirom som trätt i 
kraft före beskattningsårets utgång inte kan sLigas vara retroaktiva. Bortsett 
från det ingalunda opraktiska fallet att ett riikenskapsår kan i efterhand 
för!Jngas eller förkortas, saknas en närmare analys av de speciella förhål
landen som kan uppstå vid bokslutsdispositioner. Inga uttalanden har gjorts 
som kan tjiina till ledning vid bedömningen av skatteregler innefattande 
skyldighet att insLitta medel, för vilka avdrag vid beskattningen medge.~, på 
invcsteringskonto. Inget sägs i rättighetsskyddsbetänkandet om de över
gångsproblem som kan uppstft vid övergång från en redovisningsmetod till en 
annan. 

Vidare synes ingen uppmärksamhet ha ägnats det ingripande och ofta 
mycket komplicerade samband som finns såväl beskattningsregler sinse-
111cll~111 snm mellan bc-;~.11tning.,reglcr och uppbiirdsregler eller t. o. ni. 
mellan skallelagstiftningen och an1K111 lagstirtning, t. e\. sociallagstif'tningen. 
De ll~ir avsedda samhamlen kan avse ett och samma skattesubje1't - l. ex. e\\ 



77 

v:igrat taxenngsavdrng kan ers:itta.'i meds. k. skattereduktion, dvs. ett anlrag 
p<i skatten -eller niira lierade sk<ittesubjekt. l. ex. olika bol;1g i en l.K·h samma 
i.-oncern. Det nu sagda biir ses i ljuset av r:ittighetsskyddsutrednin);'.ens 
uttalande (s. 161) all IC'irhudet 11101 re1ro:1kti\'ite1 bara behö\'cr 1r;iffa ~fld;ina 
:indringar i skalle- och avgiftslagstiftningen som iir till nackdel l(ir de skatl
re-;pdtive av),'.iftsskvldig<1. Vidare biir hiir niimnda brister i genomgfmgen av 
;imnesomrf1de1ses11101 bakgrnnden a\· att ska1telagstil'tning ofta ingär i stora 
s. k. paket- t. ex. konjunkturpaket eller sociala reformpaket. Det kan diirvid 
stLilla sig mycket S\'i1rt att fo ett rationellt och rör den praktiska politiken 
anv:indbart grepp p{1 retroakti,·itetsproblematiken, om varje lagregel m[1ste 
ses isolerad for sig. 

Som tidigare niimnts har hittills stora anstriingningar gjorts-och s[I\ itt kan 
bedömas med framgt111g - all unJvika skattelagstil'tning a,· retroaktiv 
karakt:ir. Att nu införa ett formligt förbud i grundlag, med de svf1righcter ,·id 
analysen a\' fiirbudets omfattning som antydningsvis framgär a\· den h:ir 
gjorda redovisningen. fiirefaller minJre viilbetiinkt. 

\ikd hiinsyn till de synpunkter som l)van anförts avstyrker vi utrednin)o'.ens 
förslag i denna del. 

Riksska111·r1•rk1'/ behandlar i sitt yttranJe utförligt fiirbudet mot rctrnakti,· 

skattelag. Verket anser att frägorna om ett sädant fUrhud och om lagstiftning 

mot skattcllykt bör överviigas i ett sammanhang och att detta bfa ske innan 

ett forbud mot retroaktiv skattelag förs i RF. Vidare anser verket att frågan 

om vad som iir retroaktivitet på skatter:ittens omräde behii,·er utredas 

grundligare iin som har skett. Enligt verket iir det fiirenat med S\'[trigheter att 

entydigt bcst~imma innebiinlen av begreppet "omstiindighet som utlösi.:r 

skattskyldighet" på inkomst- och formi)genhetsbeskattnings omr[1de. Verket 

ger bl. a. flera exempel som skall belysa svärigheterna. Enligt verkets 

uppfattning bör ett retroaktivitetsförhud inte generellt anses vara analogi\'is 

till~impligt i fråga om verkets föreskrifter och anvisningar. Verket anserucksi'1 

au fiirutsebara, icke onormala skattesatsföriindringar inte bör omfattas a\' ett 

retroaktivitctsförbud. Som fOrbudet nu har delinierats av utredningen kan 

det på ett olyckligt siitt Wsa lagstiftaren n:ir det g:iller valet av uppbördstek

niska system. Verket hlivdar att utredningen har gätt förbi prnblemet med 

brutet riikenskapsår. lXiremot har verket inte nägot att erinrn mot ell 

retroaktivitetsfiirbud betriiffande indirekta skatter. Verket påpekar dork att 

utredningen inte har belyst förbudets inverkan i fråga om olika typer a,· 

avgifter som expeditionsavgift, lagfartsstiimpel etr. Enligt verkets uppfatt

ning har frågan, om förforanclcreglcr triiffas av ett retroaktivitetsforhud, 

behandlats alltför kortl'attal. Verket godtar i allt dscntligt de föreslagna 

undantagen från förbudet mot n:troakti\ ska11clag. A vslutnings,·is uttalar 

riksskattcvcrkct att man biir tlirsöka att i grundlag formulera en regel med 

förbud mot retroaktiv skattelag flirscdd med l:impligt utformaJc undantag. 

En siida n lagreglering sk u I le kunna undanröja diskussion av friigan om en 

lagstilining har otillbörliga retnx1ktiva verkningar eller inte. En lagstiftning 

a\' detta slag måste dock föreg{1s a\' n:irmarc utredning för all konsekvenserna 

a\' regeln allsidigt skall kunna bediimas. \'erkct .111ser inte att r~illighets-
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sl\ydd.'iulrcdningen har behandlat saken tillriickligt ingi1enJe for all det sl\all 

kunna tillstyrb alt det framlagda förslaget nu liiggs till grund for lagstiftning. 

S;1kcn biir utrcd:ts ytterligare i()rst i en utredning med rL'nt sl\alletcknisl\a 

uppgifter och t!iirefter i sitt statsriittsliga sammanhang. 

JU. Sn·11.1ka ko1111111111/iirh1111dl'I och Lc111dsri11g.1'/iirh1111d1·11ar upp frågan om 

förhud mol retroaktiva kommunala avgifter . ./Okonstaterar 

att motiven inte niimner nägot om t. ex. daghemstaxor. Om meningen iir att 

stadgandet inte skall f<'.1 tilliimpning på annat iin statliga avgifter. bör det siigas 

klart ut. Skall diiremot kommunala avgifter tas med. uppkommer speciella 

problem. JO hänvisar till vad han anför om lagprövningen och dess 

förhållande till det kommunala hesviirsinstitutet. 

A'r11111111111/iirb1111dc1 erinrar om att det i riittspraxis pä det kommunala 

området har utvecklats en princip innebiirande att förbud giiller mot 

retroaktivt verkande beslut. som innebiir pålagor för kommunmedlemmarna. 

Principen iir friimst aktuell niir det giiller taxebcslut. I rättspraxis har dock 

godtagits viss retroakti\·itet niirdet giiller kommunala avgifter!RA 19561166. 

RÅ 1961 I 90 och RegR 20 januari 1975). I sistniimnda fall synes retroakti

viteten ha godtagits diirför att annat iin ett retroaktivt beslut har varit 

praktiskt ogenomförbart. Kommunförbundet niimner att de i 2 kap. RF 

angivna riittigheterna giiller gentemot det allmiinna. Med uttrycket det 

allmiinna förstås .. dels det allmiinnas verkställande organ, dels de normgi

\·ande ori;~men. niir dessa beslutar for enskilda betungande. offentligriittsliga 

förcsl\riftcr. d~iremot inte niir de beslutar civilriittsliga normer .. tprop. 1975/ 

7t1:~()l) s. 8h). Förbudet mot att fatta beslut om retroaktivt verkande avgifter 
tprde diirför giilla ii\·en f'ör kommunala beslutande organ. Utredningen har 
dock inte berört denna frlt)!a. I specialmotiveringen till niimnda paragraf 

anges siirskilt att med avgifter avses inte bara '"betungande" avgifter enligt 

8 kap. J ~ RF utan att iiven avgifter, :;om erliiggs frivilligt som ersiittning för 

en \ara eller en prestation och avser att bidra till eller helt tiicka statens 

kostnader inom ifrltg:avarande verksamhetsomräde. iir avgifter i Rl-:s mening 

t~. 175 fl). För avgifterna inom det statliga omrädet finns i paragr<ifen 

möjlighet att föreskriva undantag från förbudet. Det hör klargöras om iiven de 

kommunala avgifterna omfattas a\' fiirbudet. Om sä iir fallet kommer 

möjligheten att föreskriva undantag från huvudregeln att saknas för de 

kommunala beslutande or!,!anens del. Kommunfiirbundet finner det ange

liiget att rådande praxis kan bibehällas för kommunernas del. Om retroakti

vitetsfrirbudet omfattar iiven de kommunala avgifterna anser förbundet 

diirli.ir all det i RF iiven fiir kommunernas del bör skrivas in en möjlighet all 

g(ira undantag rrtin hu\'Uclregeln. 

/.11nds1i11gsfiirh1111de1 noterar att utredningens förslag om förstärkt skydd 

mot skattclagstiftning med retroaktiv verkan också avser t. ex. kommunala 

<ivgifter och har ingen invändning mot detta. 
Förslaget att grundlagsregeln om r ii t t t i 11 ersättning vid ex p ro -

p r i a tio n eller annat sådant förfogande skall omformuleras tillstyrks eller 
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liimnas uttryckligen utan erinran av /..t1111111111Iii!IN1111 i (iiitl'horg och S1111ds-

1'all. dl' 1rei11ridi.1ko /äk11/1e1.rnii11111dem<1. d,, /in1 /<i11.1.11rr1'lsc·1w1 samt S1·1•11.1ka 

m·dl'l11i11gc'11 ar fnt<'rttllti1J11l'llll j11ristk11111111i.1si1111c11. 

Andra instanser är kritiska mot förslaget. lliigsta i/0111.1111/1'11 . .11': och SI'('(/ 

h11rrii11 tvivlar på att förslaget innchlir något sUrkt skydd. Sverig<'s i11d11s1ri

./iirh111/i/ och S1·1'11skt1 llrhl'tsgil'<1rl'/iiri·11i11gl'11 . . \1·,•mkt1 fiir!'tt1garn· rik.1/iirbttl/{/, 

LRF. :\l,·dh11rgarrii11viin•f\1'11 samt Sn•riges/iir/i11101Firh1111d krliver ytterligare 

förstiirkningar av skyddet. 
Till de instanser som godtar förslaget hör som nlimnts ko111111arrii11e11 i 

(iiirehorg. Domstolen menar dock att fiirslaget inte innehär någon större 

iindring i sak . .l11ridisk11 .fi1k11/1e1s11ii11111drn i S111ckh11//I/ anser att den nya 

lydelsen tir en dl kommen precisering som på ett llimpligt siitt ger uttryck för 

den ersiittningsstandard grundlagsref!eln kriiver. l.iinsstrrds1'11 i Swckho/ms 

/ii11 uttalar som sin mening att det iir av viirde att det klart framg[1r av 

grundlagen att en enbart symholisk erstittning inte är tillrlicklig. Src111ka 

al'dcl11i11gc11 111· /11tl'm111io11ella j11ristko111111issiom'11 finner det framlagda 

förslaget vara en forbiittring i förMllande till nuvarande lydelse av lagrum

met. Avdelningen har ingen erinran mot lagtextens utformning men 

ifrågasiitter om inte utredningen uttalar sig viil kategoriskt. niir utredningen 

ts. 168l sliger att staclgandet inte hindrar sticlana hestiimmelser som t. ex. 

4 kap. 3 ~ expropriationslagen. 

Kritisk lir diiremot hiigsta dn111s10/e11. Domstolen anser att uttrycket 

"förlusten" inte iir tillriickligt entydigt för :itt ge lagtexten den klarhet som ett 

grundlagsstadgande kriiver. varför förslaget i denna del bör ytterligare 

överviigas. Enligt S1·ea /10rrii11s mening kr:ivs ett mycket skarpt öga l'ör att 

upptäcka den förstärkning av egendomsskyddet som skall ligga i orden "för 

förlusten". Ändringen framstår för hovrätten som niirmast meningslös. 

Förslaget bör inte leda till lagstiftning. JA: uttrycker starka tvivel om förslaget 

i realiteten innebiir någon förstiirkning av egendomsskyclclet. Ersiittningen 
skall ju alltjiimt utgå enligt grunder som hestiims i lag och inget hindrar att i 

vanlig lag föreskrivs t. ex. att endast en mindre del av förlusten skall 

ersiittas. 

Srcrigl's i11d11s1ri/iirh1111d och Sl'c11ska arbc1sgil'ctre/iirc11i11ge11 hör till cle 

instanser som kräver ytterligare förstiirkningar av skyddet. Organisationerna 

anser att en regel som syftar till förlustersättning i och för sig är värdefull. 

Skyddet blir dock enligt organisationernas mening ofullständigt. En av de 

frågor som t:is upp i remissyttrandet [ir ersä1111i11gs11il'()11. Organisationerna 

finner det tillfredsstiillande att det nu föreslås viss form av kvalitetsbestäm

ning. Genom den föreslagna konstruktionen botas den tidigare bristen i fråga 

om ersiittningsnivä. Garantin för förlustersättning kan klargöras ytterligare 

förslagsvis så. att stadgandet fylls ut med ett uttryck som klargör detta syfte. 

t. ex. att ers[Htning skall utgå som "täcker" eller "motsvarar" förlusten e. d. 

Enligt organisationernas mening bör ett sådant förtydligande ske direkt till 

lagtexten. som då fi\r sådan pregnans att det torde vara överOödigt att 
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ytterligare hiinvisa till "grunder som besliimmes i lag". C.irundtanken 0111 en 

ekonomisk ekvivalent iir niimligen diirmed s[1 klar att några ytterligare 

fortydliganden i civillag knappast ter sig erforderliga. Inte heller hehiivcr man 

i detta samrnanhang siirskilt ge uttryck för att expropriationsregler skall ges 

ger~om av riksdagen antagen lag, eftersom detta sjiilvfallet redan följer av 

<tndra grundhigg<tnde regler i Rr. Organisationerna anser en tydlig bestiim

mcbe nm t<irlustgaranti vid exprorriation och liknande förfi1randen siirskilt 

viktig. eftersom t vångsregler med stöd av lagstiftning ocks<\ en sk i Ida emellan 

iir relativt vanliga i svensk riitt. t. ex. vid fastighetsreglering, inom vattenla

gen, byggn,1dslagen, anliiggningslagen. lagen om enskilda viigar. lcc.lnings

riittslagen. aktiebolagslagens regler om inlösen av minoritetsaktier, patentla

gens regler om tvängslicens osv. Sjiilvfallet bör enligt organisationernas 

mening en bestiimmelse om expropriation och liknande forfaranden i 

grundlagen ta sikte också pit dessa förh<lllanden enskilda emellan. diir det 

givetvis inte rnr ifrågakomma att samhället genom tvångsregler berikar vissa 

enskilda på andra enskilda medborgares eller medborgargruppers bekost

nad. 

Också Sl"l'l/1ka/iirc1t1gares rik.~/iirh1111d godtar förslaget såvitt giiller ersiitt

ningsniv[m och noterar med tillfredsstiillelse elen föreslagna omformule

ringen. 
;\fei/fiorgorriillsriire/.<;1•11 accepterar i och för sig forstiirkningen av skyddet 

men karaktiiriserar den som obetydlig. Organisationen anser att den inte får 

uppfattas som något slutgiltigt. 

Fnligt 1.RF:s mening är förslaget i och för sig tillfredsstiillamle men den 
föreslagna lindringen iir alltför ok!Jr och motsiigelsefull. Skyddet för den 

enskilde blir. enligt förbundets uppfatttning om hur ett egenclomsskydd bör 

vara utformat. alltför ofullständigt för att kunna accepteras. I sin verksamhet 

har förbundet stiindigt kontakter med lantbrukare, som ofta uprlever 

utvecklingen i den moderna lagstiftningen på sådant sätt att man hyser 

farhågor för att riittssystemet i framtiden inte på ett tillfredsstiillnde siitt 

kommer att skydda deras iigandcrätt och intresse att ut veckla sin verksamhet 

och egendom. Kiinslan av att egendom kan frånhändas dem eller att 

iiganderiitten urholkas genom lagstiftning, som inskriinker förfoganderätten. 

kan pf1verb deras intresse av att på bästa siitt och i alla situationer vårda och 

utveckla sina lantbruksföretag. LRF anser att samma synrunkter kan göras 

giillande iiven på andra områden av niiringslivet. Egendomsskydc.let måste 

vara utl"nrmat p[1 ett sådant sätt att det stimulerar den ekonomiska 

utvecklingen ptt alla nivåer i samhiillslivet. Den bestämning av ersiittningens 

kvalitctsnivå som föreslås av utredningen accepteras inte av förbundet. 

Bestiimningen "för förlusten" iir alltför oklar och torde inte heller på ett 

tillfredsstiillande siitt övcrensstiimma med de principer som i dag tilliimpas 

vid vissa former av t vångsianspråktagande av fast egendom (ifr fördelning av 

rationaliseringsvinster vid fastighetsreglering). LRF siiger sig inse svårighe

terna i att finna en liimplig avfottning för grund lagsbestämmelsen i denna del. 
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Problemet m{1ste hli löremtil for ytterligare öven<iganden, \arvid s;irskilt biir 

undersökas om inte erS:ittningens kvalitet kan bestiimmas som "q!en

domens fu Ila v;ircle". Fn s{iclan bestiimni ng förordas av lörbu ndet. 

S1·1•riges/iirf(u1arfiir/11111d ifrågasiitter om begreppet förlust alltid är Uckancle 

for de ingrepp som kan ske vid fastighetsexpropriering. Fxpropriativa ingrepp 

kan avse nyttjande. som inte leder till omedelbar förlust !lir iigaren men som 

dock innefattar en bcgriinsning av hans egen fria förfoganderiit t eller eljest ett 

ekonomiskt nyttogi.irande av fastigheten. Frsiittning för sadan expropriativ 

upplåtelse kan knappast betecknas som ersiittning för frirlust. Annan 

förfogandelagstiftning som t. ex. kan tillgripas i krigstid torde ofta avse ett 

tillfälligt nyttjande av lös eller fast egendom, i vilka fall man ej heller kan tala 

om förlust i egentlig mening. Redan av denna anledning synes uttrycket 

förlust vara mindre väl valt. Författarfiirbundet erinrar vidare om att 

ifrågavarande grundlagsbestiimmelse avser också sådana inskr;inkningar i 

den enskildes upphovsriitt som föreskrivs till förmån för det allmHnna eller 

för allmiinhcten. I dessa fall iir det regelmiissigt inte fr[iga om att beröva 

upphovsmannen en total upphovsrätt utan att i vissa hiinsecnden inskriinka 

hans ensamrätt. dvs. ett förfogande eller ett nyttjande av upphovsr;ittsligt 

material för vissa iindamål. Tvivelsutan kan det ofta hiivdas från upphovs

mHnnens sida att dylika inskränkningar leder till förlust. Det grundläggande 

yrkandet om ersiittning baserar sig emellertid på sjiiln nyttjandet a\' de 

upphovsriittsliga verken. Rättighetsskyddsutredningens förslag att endast 

förluster skall ersättas riskerar cbrlcir att leda bort t<1nken från elen princip som 

numera har fastslagits: att utnyttjande av upphovsriittsliga verk genom 

inskriinkningar i upphovsrättslagen också skall ersättas. Författarförbundet 

siiger sig vara ense med riittighetsskyddsutredningens tankegäng att någon 

form av ersättningsnivä hör anges i grundlagen. Ordet förlust måste 
emellertid då komhin.:.:•·as med ytterligare en term som tiickcr de fall att 
ifrågav<1rande oh.iekt - materiellt elltr immateriellt - icke berö\'as riittighets

innehavaren utan endast förses med n:1gon form av inskränknir:g. Ett 
sammanfattande uttryck för denna situation kunde vara ordet intrång. 

Frågan om ersiittning vida n cl r a in sk r ii n k ni n g ar i förfogande -

r ii t t iin expropriation och liknande tas upp i ett par yttranden. 

Sl'crigcs i11dus1ri/iirflund och Sl'emka arf!C1sgirarc/i.irc11ingc11 konstaterar att 

de utredningar som har arbetat med rgendornsskyddet i RF genomgående 

synes ha haft i första hand angrepp mot iiganderätten till fast egendom för 

ögonen. för organisationerna är det sjiilvklart att det grundlagsriittsliga 

egendomsskycldct även omfattar fall då någon frånhändes lös egendom. 

sålunda ;iven immateriella riittigheter, aktierätt m. m. För att detta skall vara 

st~illt utom allt tvivel bör dock göras motivuttalanden hiirnm. Organisatio

nerna pt1pekar att det vid sidan av tvångsvisa iiganderiittsöverföringar finns 

ett riittsligt oklart falt - befogenhetsreglerancle lagstiftning, som kan bli lika 

viirdenedsiittande för den enskilde som formlig expropriation. Som exempel 

niimns permanent byggnadsfi.irhucl på en bebyggd fastighet. Enligt organisa-
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tionerna iir denna oklarhet otillfreJsst~illanJe. Lkt miiste klargöras all 

grundlagssl\yddet oml;lllar rn.:l\sii vissa typer av belilgenhctsreglcringar, som i 

pral\til\cn kan jiimstiillas med expmpriation. Organisationerna n:imner att 

man frir :iganderiittsinsl\riinl\ningar av sii liingtg{1ende slag att de dsentligt 

urholl\ar iiganderiittens innehåll i internationella sammanhang anv:inder 

uttrycl\et "creeping expropriation". Fiir den ensl\ilde iir behovet av riittsord

nin!!ens sl\ydd lllot l<'tngtgiiende forl;.>ganlkinskr:inl\ningar lika stort som mot 

dircl\ta ;1vt1:indelser. Diirfiir bör ii\·en sftdana inskriinkningar omfattas av 

grundla!!ssl\yclcl i !'orm a\· ersiittningsreglcr. Organisationerna siiger sig vara 

medvetna 0111 att det :ir S\[trt att dra en klar griins som anger niir en 

fiirfogandeinsl\riinkning :ir si1 li111gtg!iende att den bör foran leda ersiittning till 

den enskilde. Friigan blir utredas ytterligare. Redan i nu förevarande 

Jagstiftning<irende bör dlKI\ klargöras att ersiittning skall utgå till den 

enskilde dii han berö\·as den dsemliga styrningsriitten över sin egendom. 

Si·rnsku _/lin'lagarn riksfiirhund noterar att uttrycket "eller annat sådant 

förfogande" torde ta sikte på bara ingripanden som exempelvis expropriation 

eller rekvisition men inte bestiimmelser i planlagstiftning eller naturvårds

eller miljöskyddslagstiftning. l\1en just i samband med ersättningsbestiim

melser för expropriation bör iiven utvecklingen på behovsregleringarnas 

område diskuteras, eftersom ersiittningsskyddet vid expropriation eljest 

mycket liitt kan göras illusoriskt genom ersättningsfria regleringar. 

Förbundet anser att man for befogcnhetsregleringarnas vidkommande som 

huvudregel skall slii fast att, om en anviindningskontroll måste ske, 

medborgarna sl\all ha likviirdiga möjligheter att utnyttja befogenheterna 

inom den reglerade sdtorns ram. Tillståndsgivningen får inte vara ett mer 

eller mindre fritt gynnande och missgynnande frän samhällets sida vid 

tillstiindsgivningcn. Den bcfogcnhetsreglcrande lagstiftningen skulle där

med normalt sett inte kunna inskriinkas till ett formellt förbud, som 

eliminerar medborgarnas frihet och där den formella likheten i förbudet tas 

som ursiikt för en selektiv tillståndsgirning, åtminstone inte för sedvanliga 

befogenheter att utnyttja egendom. 

LRF anser att ett särskilt problem som bör uppmärksammas ~ir de 

inskränkningar i forfoganderiitten över fast egendom som inte faller under 

2 kap. 18 ~ RF men som kan uttunna ;iganderiittens innehåll på ett för den 

enskilde avgörande sätt. Som exempel anger LRF naturvårdslagens best;im

melser om nalllrvårdsomr[1den. Fö: den enskilde Lir behovet av grundlags

skydd mot långtgående forfogandcinskriinkningar lika stort som mot direkta 

avhiindclser. Enligt LRF:s uppfa!lning bör 2 l\ap. 18 * RF kompletteras på 

sådant siitt all inskr;inkningar i fcirfoganderiitten över fast egendom i sådan 

omfattning all cle kan .iiimställas med "tages i anspråk" inbegrips i 

paragrafen. 

LRF ifrågasiitter om inte i grundlag bör införas bestämmelse som anger en 

allmän övergripande ex p rop r i a tio n s grund. Av denna biir framgå att· 

expropriation endast får ske i ckt allmiinnas intresse. Detta som en 
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kompletl<:rini; och ett fullstiindii;ande av cgendomsskydclet. 
Också Srl'rig1'.\ i11d11s1rifiirh1111d och .\r1'11s/w orhc1s.i;irarcfiir1·11i11.~1·11 \ar upp 

denna fråga. Organisationerna anser att det - elier i huvudsak modell av 
Furopakonventionens tilliiggsprotokoll - bör föreskrivus att expropriation 
och annat sådant förfogande skall få ske endast i det allmännas intresse under 
de f'öru\siittningar som anges i lag. Expropriationsgrunder måste alltså stödjas 

på ett allmänt intresse av tillräcklig styrka for att motivera siirskild 
lagstiftning. Kravet på bundenhet av lag med viss kvalitet vid expropriation 

iir ett värn mo\ godtycke (jfr SOU 1941 :20 s. 99). Kravet a\\ expropriation 
endast skall få ske i de\ allmännas intresse kan för exempelvis en modern 
jurist som blivit tillrnnd vid svepande generalklausuler framstå som av föga 
innehåll. Ftt sådant stadgande bör dock enligt organisationernas mening 
föranleda lagstiftaren att noggrant pröva och redovisa den allmänna karak
t:iren av det intresse som skall tillgodoses genom införandet av en expro
priationsgrund. I fall av sådan expropriation som delvis grundas på "enskilt 
intresse" (t. ex. rationell ägodelning avseende grannfastigheter och som även 
har allmiint intresse) måste skälen motiveras så pass precist att varje 

misstanke om styrd förmögenhetsöverföring från vissa enskilda till andra 
enskilda eller grupper av enskildas intressen utan motsvarande "vinning" för 
det allmiinna elimineras. 

Sveriges industriförbund och Svenska arbetsgivareföreningen går dessut
om in på frågan om ett mera all m ii n t avfattat egen cl om s sky d cl 
och föreslår alt den av riittighctsskyddsutredningcn föreslagna ersiittnings
regcln kompletteras med ett stadgande om att svensk medborgares egendom 
är tryggad. Organisationerna anför: 

Samhällets och den enskildes intresse av cgendomsskydd kan inte 
sammanfattas som enbart ett behov av ekonomisk kompensation vid 
fr[inhiindelse. Det är uppenbart att då exempelvis någons hem eller en 
sliiktgårcl exproprieras den enskilde of\a upplever en förlust som iir större iin 
vad som kan gottgöras i ekonomiska termer. Likaså representerar för en 
företagare företaget djupare värden än som kan miitas genom en utomstå
endes bedömning av företagets resultat och ställning. Det är synnerligen ofta 
fraga om livsinnehåll och självförverkligande. Organisationerna har under 
senare år i allt högre grad erfarit hur de miinniskor som har iigaransvaret för 
företagens utveckling upplevt utvecklingen så att rättsordningen i framtiden 
inte kommer att skydda deras intresse av att vårda och förkovra sina företag. 
Upplevelsen av hot att deras egendom kommer att frånhiindas dem eller 
äganderättens innehåll göras illusoriskt har i många familjeföretag påverkat 
viljan till investeringar och utveckling. Därför är starka grundlagsfästa regler 
om egendomsskydd inte bara ett uttryck för det allmänna rättsmedvetandet 
utan en viktig faktor för landets ekonomiska utveckling. 

HJ. a. den s. k. Tingstenska utredningen (SOL! 1941 :20) föreslog att i 
grundlagen skulle skrivas in att "Svensk medborgares egendom är tryggad". 
Efter att denna princip slagits fast skulle - enligt Tingstcns förslag - i niista 
mening följa regeln om skiilig ersättning vid expropriation. På en likartad 
konstruktion bygger det av Sverige ratiliceracle tilläggsprotokollet till Euro
pakonventionen <ingående skydd för de miinskliga rättigheterna och de 

27 Rilisdagcn /978179. I suml. Nr /IJ5 
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grunJJ;iggandc friheterna. I tilliiggsprotokollets första artikel siigs att ingen 
"må hcri·ivas sin egendom annat iin i det allmiinnas intresse" samt vidare 
"och under de förutsiittningar som angivas i lag och av folkriittens allmiinna 
grundsatser". Av betydelse för egcndomsskyddct i detta sammanhang iir 
också likabchandlingsrcgcln i huvudkonventionens artikel 14 som innehåller 
ett diskrimincringsskydd av innebörd att konventionens och tilläggsproto
kollens fri- och riittigheter skall tillforsäkras utan åtskillnad av något slag. 
Artikeln innehåller diirtill en exemplifierande uppräkning av grunder på vilka 
åtskillnad icke tar göras. Bland dessa grunder märks "förmögenhet" och 
"st:illning i övrigt". 

1\frdbo1:~arrii11sriire/sen anser all det saknas skydd får ägandet av lös 

egendom. Skyddet för immateriella rättigheter i 2 kap. 19 * RF iir bristfälligt. 

Den enskilde måste i vår grundlag liksom i flertalet andra västerländska 

grundlagar få en i grundlagen inskriven garanti för sin egendom så att han kan 

kiinna trygghet. I elen svenska rättighetsclehatten anfördes länge som ett sk~il 

mot gruncllagsf1ista egendomsrättigheter att, så länge de enskilda inte var 

tillförsiikrade en viss materiell minimistandard, de var föga intresserade av en 

miingd olika riittighcter. Yttrande- och åsiktsfriheterm1 blir lätt likgiltiga för 

alla dem som inte har livets nödtorft. Sverige har passerat detta stadium, men 

även i ett ekonomiskt mera ut vecklat samhälle iir tryggheten beträffande den 

materiella tillvaron en förutsättning för det reella utövande av en stor del av 

de rättigheter som grundlagen vill skydda. Lagstiftaren måste enligt organi

sationens mening övervinna sin motvilja mot att ge medborgarna ett 

elementiirt egendomsskydd i grunc!lagen. Medborgarrättsrörelsen konsta

terar dock att det i detta sammanhang uppkommer många problem och riktar 

uppmärksamheten bl. a. på behovet av skydd mot en konfiskatorisk 

skattelagstiftning. Organisationen säger sig vara medveten om de svårigheter 

som möter på detta område. Uppenbart är emellertid att en riksdagsmajoritet 

inte kan få bruka sin maktställning till att pålägga vissa medborgargrupper 

sådana skatter eller andra avgifter som har konfiskatorisk karaktär. Närmare 

utredning erfordras om hur skyddande grundlagsregler på detta område kan 

utformas. 

Förslaget om förstärkt grundlagsskydd för svenskt medborgar -

ska p godtas nästan genomgående av de remissinstanser som har uttalat sig i 

frågan. En positiv hållning intar sälunda Svea hol'l'äll, kammarrällerna i 

Gii1ehorg och Sundsvall. juridiska faku/telsniimnden i S10ckho/111, s1a1ens 

i111'(111drarrcrk samt de.fi'ra länss1yre/scrna. 

Nägra instanser är dock kritiska mot den närmare utformningen av 

lagtexten. Sl'ca hovrärr pekar på att det framstår som en inkonsekvens att den 

foreslagna lydelsen ger möjlighet att beröva någon hans medborgarskap, om 

han pä grund av tvång av något slag inträder i allmän tjänst, t. ex. krigstjänst, 

och d~irigenom blir medborgare i annan stat. Också det föreslagna undantaget 

för harn under aderton är anser hovriitten ha blivit mer omfattande än som 

varit niidvändigt för att tillgodose syftet med undantaget. 

Kam111arrii11e11 i Sundsvall framhåller det olämpliga i att göra grundlagen 
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alhl\ir detalJerad och anser alt utredningen i detta fall har tvingats föreslå ett 
par mycket detaljrika undantag. Ett av dessa undantag synes ha föranleus av 
all utrednin).!en har inhämtat att det på grundval av nordiskt samråd 
förbereds en :indring i lagen om svenskt medborgarskap (medborgarskapsla· 
gen). 0111 utredningen inte hade fåll kiinnedom om denna ändring eller frågan 
om :indringen hade blivit aktuell först efter det att utredningens förslag hade 
genomfiirts, skulle sannolikt undantaget inte ha kommit med vid den nu 
aktuella :indringen i RF. I sådant fall hade ändringen i medborgarskapslagen 
fån ans1f1 i avbidan på en ny grundlagsändring, trots att Hndringen i 

medborgarskapslagen inte på något säll anses som ett övergrepp mot 
riittigheterna. Liknande situationer kan säkerligen uppstå även i framtiden. 
Det framstt1r for kammarriillen som betiinkligt att man kan komma att 
tvingas till grundlags:indringar som en följd bara av en kanske vlilmotiverad 

iim.Jring i vanlig lag. 
J11ridiskaji1k11/re1s11ä1111ulen i Lund fin ner att förslaget ger anledning till vissa 

betänkligheter. I sin strävan att vinna starkast möjliga skydd mot expatriering 

- ett iinda111:11 som i och för sig är högst lovvärt - har utredningen i 
grund lagstexten inarbetat vissa bestämmelser ur medborgarskapslagen i dess 
g:illande eller väntade lydelse. Fakultetsnämnden frågar sig om det är 
Wmpligt att belasta grundlagstexten med detaljregler, som måhända måste 
omarbetas i en inte alltför avlägsen framtid. Intresset av förstärkt skydd ror 
medborgarskapet bör här vägas mot vikten av au grundlagstexten är klar och 
enkel och kan väntas bestå en längre tid framåt. 

Juridiska jäk11l1c1s11ä11111cle11 i Stockholm anser att mot förslaget till ökat 
skydd mot forlust av svenskt medborgarskap kan anföras att grundlagen 
belastas med t:imligcn detaljerade bestämmelser, som snarast hör hemma i 
medborgarskapslagen. Vad utredningen har anfört om behovet av grundlags
skydd siirskilt för personer, som har kommit till Sverige som nyktingar och 
!Om har bli,·it svenska medborgare men inte har befriats från sill medbor
garskap i annan stat, har emellertid övertygat fakultetsnämnden om au 
förslaget bör genomföras. 

Länsstyrc/sc11 i Uppsala län ifrågasätter om skyddet mot förlust av svenskt 
medborgarskap inte borde utsträckas att avse även de som vid födelsen 
förvärvat svenskt medborgarskap men inte varit i riket bosatta. Enligt nu 
gällande medborgarskapslag förlorar den som aldrig varit bosatt i riket det 
svenska medborgarskapet, som han förvärvat vid födelsen, när han fyllt 
tjugotvå år. Den centrala utHinningsmyndigheten kan på dessförinnan gjord 
ansökan medgiva att det svenska medborgarskapet får bibehållas. Länssty
relsen föreslår att man efter utredning i samband med vilken en frekvens
undersökning bör göras överväger om inte denna, som man kan förmoda, 
relativt lilla grupp av svenska medborgare genom bestämmelse i grundlagen 
kan tillförsiikras samma skydd som övriga svenska medborgare. 

Rättighetsskyddsutredningens förslag till förstärkning avd e process u -
e 11 a g a r a n t i e r n a v i d f r i h e t s be rö v a n de bestårav ell tillägg till de 
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hcst;immclser som ger en svensk meLlhorgare som :ir beriivud friheten r:in att 
fii frihetsherii\'•inclet prövut av domstol eller därmed jämst:illd niimnd. 
Tilliigget utgiirs a\· en foreskrift om att prövningen skall utföras av allmiin 
domstol, om Lien inte har uppdragits åt domstol eller därmed jiimstiilld 
n;inrnd. 

Förslaget tillstyrks eller Himnas uttryckligen utan erinran av S1w1 l11ll'liifl. 

ka111111arrii11e11 i S1111dsl'al!. do111stol.1·1·erke1. de juridiska fak11/1crs11äm11dem11 i 

L1111d och Srockholm. S1·l'nska al'dc/11i11ge11 al' !111cmatio11clla J11ris1ko111111is

sio11e11 samt Mcdhorgarrättsriirl'lsrn. I några av dessa remissinstansers 
yttranden förordas v·issa kompletteringar av skyddet. 

/)oms10/s1.·1·rke1 föreslår en motsvarande förstiirkning av skyddet fiir 
utliinningar. 

Juridiska .faku/1Nsnämndc11 i Lund anser att ett förtydligande av de 
nuvarande bestämmelserna är på sin plats. Fakultetsnämnden niimner som 
typexempel på lagar som saknar bestämmelser om domstolsprövning av 
frihetsherövande lagen ( 1973:511) om tillfälligt omhändertagande och lagen 
!l 976:511) om omhändertagande ·av berusade personer m. m. Det föreslagna 
tillägget skulle liitt kunna uppfattas som avseende hl. a. dessa lagar. Att de 
nuvarande hestlimmelserna inte avser mycket kortvariga frihetsherövanden 
framgår inte med önskvärd tydlighet av lagtexten. Det diffusa uttrycket "få 
saken prövad" upplyser inte om vad prövningen bn utmynna i. En 
domstolsprövning av ett olagligt frihetsberövande kan tänkas leda till 
frigivning, till skadestånd eller till moralisk upprättelse. Att endast det 
förstniimnda avses horde enligt fakultetsnämndens mening på något sätt 
framgä av lagtexten {jfr art. 5:4 i den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskl\ga rättigheterna och de grundlliggande friheterna). 

J11ridiska/äk11/1c1s11äm11den i Stockholm ifrågasätter om inte ytterligare en 
precisering horde göras. I de nuvarande hcstämmelserna talas om situationer, 
d~ir någon mcdhorgare "berövats friheten" eller hlivit "omhändertagen 
t vångsvis" utan att några reservationer görs för mycket kortvariga frihetsbe
rövanden. Ordalydelsen ger inte annat vid handen än att den som omhän
dertagits t. ex. enligt lagen om tillfälligt omhändertagande eller lagen om 

omhändertagande av berusade personer har riitt att påkalla domstolspröv
ning. Intrycket av att så skulle vara fallet kan förstärkas av det förhållandet att 

den n~irrnast föregående paragrafen avser också dylika kortfristiga frihetshe
rövanden. Det framgår inte om avsikten är att möjliggöra domstolsprövning i 

dylika fall. Om så iir fallet. skulle detta förutsätta inrättande av någon form av 

jourdomstolar. som i princip kunde arbeta dygnet runt. I detta hänseende 
borde i vart fall lagtexten förtydligas. 

/\.frdhorgarrii11sriirclse11 erinrar om att det i många länders konstitutioner 

finns en generell regel av innehåll att den som har blivit berövad friheten skall 
inom viss kortare tid, t. ex. ett dygn, ställas inför domstol. Organisationen 
ifrågasätter om inte tidsangivelsen "utan oskäligt dröjsmål" borde preciseras 
till t. ex. tre eller fyra dagar: I vart fall bör i det föreslagna tillägget en exakt 
tidsregel införas. Fnligt organisationens mening måste vidare i vanlig lag 
intas regler som anger hur det skall tillgå när någon som har hlivit herövad 
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friheten eller omhiinclertagits vill äheropa det nya stadgamkt. Bl. a. måste 

anges vilkt:n dnmstol som iir hchörig att uppta en si"ldan talan nl'11llirorclna1.im 

lösgivande. Organisationen konstaterar att det f. n. inte linns nägon domstol 

som har en s[1d;in kompetens. 
Senast behandlade fdga tas upp m:ksä i yttrandena l'r[m n·g1·ri11gsriill<'ll och 

Sreriges do111arctiirh1111d. R<'.!!.l'l'i11,i.:srii111'11 anser att elen fi.ireslagna regeln hör 

kompletteras med processuella regler som anger hur den llireslagna priiv

ningen skall komma till stånd. Domstolen ifrägas:itter vidare om inte 

prövningen i vissa fall bör ank\\mma på förvaltningsdomstol. Do11111retiir

h1111dc1 framhäller all grundlagen m[1ste komple11eras med siirskilda lagregler 

om prövningen, t. ex. i överg[rngsbestiimmelserna till riittcgängshalken. 

I några remissyttranden hehandlas frågan om förstiirkning a\' 

riittighetsskyddet på andra punkter. 
Den s. k. fö r ii Id r a r ii t t en tas upp av bl. a. )11ridiska/i1k11/11·1mii111111/c11 i 

S10ckhnlm. Niimnden fdrklarar all S\'erige genom undertecknande av 

internationella konventioner har förhundit sig att respektera denna riitt. I 

kommillcns direktiv ga\'S möjlighet for denna att Ö\'erviiga om foriildrariitten 

horde skrivi.IS in i 2 kap. RF eller inte. Kommitten har emellertid inte 

redovisat något stiillningstagande till denna fråga. Fakultetsnilmnden !inner 

det beklagligt att kommitten inte har behandlat frågan om grundlagsskydd 

för föriildrarätten. Nämnden menar att om så skett hade kommitten inte 

kunnat undgå att behandla svårigheterna att frirena föriildrariitten med de 

underårigas riitt till eget grundhigsskycld. Detta kunde i sin tur ha fäst 

uppmärksamheten på behovet av att genomarbeta och särskilt utforma det 

grundlagsskydd den underårige enligt tidigare motivuttalande anses ha men 

som pä väsentliga punkter dåligt stämmer med elen underåriges situation i 

övrigt. I detta sammanhang hade det iiven fallit sig naturligt för kommitten 
att överväga riktigheten av att låta foriildrars vt1rdnadsansvar bryta igenom 

och göra den underåriges grundlagsskydd verkningslöst i flera avseenden. 

Fakultetsnämnden konstaterar att det genom Sveriges godkännande av 

föräldrarätten i internationella konventioner redan nu existerar en konflikt

situation mellan denna och den underåriges riitt att åtnjuta samma skydd för 
fri- och rättigheter som den vuxne enligt 2 kap. RF. ,\ven denna fråga kunde 

ha behandlats av kommitten som en fråga hemmahörande under l(iriildra

riittcn. 

Alcdht1rgarrä11sriire/se11 berör för~ildrarätten och den därmed sammanhiing

ande skol- och utbildningsfrihcten. Organisationen understryker att varje 

skolmonopol är oförenligt med en grundlagsskyddad informationsfrihet. En 

parlamentsmajoritet kan inte ha rätt att påtvinga alla harn. och får övrigt så 

småningom också alla vuxna som befinner sig i en utbildningssituation, exakt 

samma åsikter och viirderingar. En sådan ordning strider mot huvudprin

cipen i I kap. I ~ RF om att den svenska folkstyrelsen bygger på en fri 

åsiktsbildning. En sådan iir enligt organ·1sationens mening inte möjlig inom 

ramen för ett system diir alla är skyldiga att underkasta sig ett av majoriteten 

]8 Riksda.~1·11 /9-:'.\'179. I w111/ . .\'r /95 
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utförmat undervisnin)!smonopol. 

Medborgarrlittsrörelscn anser vidare att p r i va t I i v c t s och person -
I i g hete n s ok r ii n k bar het iir bristfalligt skyddad i svensk grundlag. 

Slutligen anmiirker organisationen att n ii rings fri h c ten och r ii t t c n 

t i 11 yr k c s ut ii v ni n g inte iir grundlagsskyddade. Envar bör ha grund

lagsskyddad riitt att, förutsatt att han eller hon fyller nödiga behiirighetskrav, 

få iigna sig åt ckn yrkesvcrksamhet som han eller hon önskar. 

Niiringsfriheten uppmiirksammas också i yttrandet från S1·1•11s/.:a /iirt>la

,1.!ares ri/.:s/iirb1111i/. Förbundet !inner det beklagligt att inte någon av företrli

darna för de fyra demokratiska partierna sett det angeliiget att i utredningen 

granska den \'iisentliga fragan om den grundlagsskyddade niiringsfriheten. 
Ftt resultat hiirav har blivit att nägot förslag till grundlagsskyddad nlirings

frihet inte kommer att presenteras 1478/79 års riksmöte. Följaktligen 

kommer grundlagsskyddad niiringsfrihet inte att kunna införas före 1982. 
Detta anser förbundet djupt olyckligt, inte minst mot bakgrund av de 
diskussioner som förs angäende löntagarfonder rn.:h krav från olika håll på 

etableringskontroll. Förbundet anser att viljan att starta eget iir inte endast 

beroende av kortsiktiga ekonomiska förutsiittningar utan också av det 

allmlinnas instiillning till enskilt företagande i el! längre perspektiv. Det är ett 
rlittssäkerhetskrav att näringsfriheten skyddas i grundlag. Förbundet föreslår 

diirför att regeringen omgående tillsätter en utredning med uppdrag att 

komma med förslag till grundlagsskyddad nliringsfrihet. Utredningen måste 

vara klar i så god tid att ett regeringens förslag kan presenteras riksdagen 

under våren 1979. 
SrC'riges adl'o/.:a1sa111/i1ml erinrar om att samfundet i sitt yttrande över 

betänkandet "Medborgerliga fri- och riittigheter. Regeringsformen" fram
förde förslag om gruncllagfästande av en regel om rätt för miss t lin k t 
att biträdas av offentlig försvarare,utseclclavclen misstänkte 
själv eller av domstol, samt av principen om frihel fören varat t sj ii I v 
välja det p o I it is k a part i till vilket han önskar ansluta sig. Då de för 
utredningen meddelade direktiven synes ha lämnat utredningen fria hiincler 
att avge förslag ~iven såvitt gäller de sålunda av samfundet aktualiserade 

frågorna, konstaterar samfundet med besvikelse att utredningens betän

kande inte innehåller något förslag i denna riktning. Samfundet räknar 

emellertid med att dessa frågor tas upp till nytt övervägande vid det fortsatta 

arbetet med lagstiftning rörande riittighetsskydclet. 

Sl'Niges i11dus1ri/i.irh1111d och S1·ens/.:a arhNsgimre/iireningen anmärker att 

industriförbundet i 1976 ärs yttrande efterlyste ett uttryck för den s. k. 

I i k a be han cl I in g s principen . De nuvarande reglerna i 2 kap. 15 och 

16 ** RF skyddar blott i begränsad omfattning mot diskriminerande 
lagstiftning i speciella fall mot sådan olika behandling av enskilda och ger 

således inte uttryck för en genomgående likabehancllingsprincip som 
grundval för lagstiftningen. Delta är en så fundamental utgångspunkt för el! 

riittssamhälles strävanden att likabchandlingsprincipen hör slås fast som ett 



89 

1-.ra\· pii lagstiftaren all upprlitth[tlla /agstiJ'tningens kvalitet 11:1 J'ri111 riitlssä
kcrhctssynpunkt tillfredsst;illande sätt. Lkn prirn:ipen tinn'>.ill inskriven i ~1rt. 
14 i Eurnp<1konventionen angående skydd ltir de mänskliga r~ittigheterna och 

de grundliiggande friheterna. Organisationerna förordar att Sveriges ~llagande 

enligt denna konvention transformeras till svensk riitt genom ett uttryckligt 

stadgandc i RF 

Sw11'11s i11rn11dra1wrk förordar en förstlirkning avgrund I ags skydd c t 

för ut I ii n ni n g ar. Diirvid avses friimst skyddet för invandrare. som 

alltjiimt är utländska medborgare. Många invandrare dröjer av olika skäl att 

ansöka om svenskt medborgarskap. liven om de uppfyller de villkor för 
förviirv av svenskt medborgarskap som medborgarskapslagen föreskriver. 

Dessa invandrare bör då inte få ett sämre grundlagsskydd lin svenska 

medborgare. Detsamma gäller även andra här i landet fäst bosatta invandrare. 
Uthinning som iir fast bosatt hiir i landet får beviljas permanent uppehålls

tillstånd. Huruvida det föreligger fast bosättning eller inte skulle således 
kunna anknytas till reglerna om permanent uppehållstillstånd. För nordiska 

medborgare, som inte behöver uppehållstillstånd. får i stället kyrkobokför

ingen tas som utgångspunkt. I nvandrarverkct anser att grundlagsskyddet för 

fri- och riittigheterna har sin största betydelse när den demokratiska 

samhällsordningen hotas. Särskilt utliinningar riskerar då att bli utsatta för 

rättighctsinskränkningar. Rf bör därför likställa utlänningar med svenska 
medborgare i större utstriickning än för närvarande. De inskränkningar som 

trots allt kan visa sig vara nödviindiga bör anges i konkret detalj. Att behovet 

av inskränkningar är få och mtmga gånger rör en minoritet av de utliinningar 
som vistas här i landet framgick av fri- rn.:h rättighetsutredningens betän

kande. Mot bakgrund av att utredningen inte har haft till uppgift att göra en 
materiell översyn av fri- och rättigheterna begränsar sig invandrarverket till 

att ge några exempel, där bristerna är siirskilt påtagliga. Gemensamt är att det 
rör rättigheter som normalt sett uppfattas som grundläggande för etl 

demokratiskt samhälle. Verket kan i fråga om skyddet för opinionsfriheterna 
inte se att det föreligger något avgörande hinder i nu gällande lagstiftning att 
likställa utlänning med svensk medborgare. Tidigare har bl. a. åberopats 
bestämmelsen om s. k. politisk utvisning i 34 * utliinningslagcn. Stadgandet i 
dess lydelse fr. o. m. den I januari I 976 kan rimligen inte lägga något hinder i 
vägen. Verket nämner också att avlägsnandeinstituten i utlänningslagen f. n. 

är föremål för översyn av utlänningslagskommitten. Likställdhet i fråga om 

opinionsfriheterna bör därför utan vidare kunna skrivas in i grundlagen med 
möjligen något undantag. Betriiffande skyddet mot tvång att giva till känna 

sin åskådning har som skäl mot likställdhet åberopats att utlänning i ett 

ärende om politisk asyl måste kunna tillfrågas om sin politiska uppfattning. 

Rätten till politisk asyl hiir i landet regleras i 2 ~ utlänningslagen och grundas 

på Genevekonventionen av år 1951. Denna rätt är i och för sig inte förenad 
med någon skyldighet att uppge politisk åskådning. lnvandrarverket anser att 

det under alla förhållanden inte är rimligt all utlänningar inte kan likstiillas 



90 

med s\·enska medborgare niir del giiller detta skydd enbart av elen anled
nin!!en all politiska tlyktingar ger tillkiinna politiska uppfattningar i utliin
nings~irenden. Verket konstaterar vid~1re att utUnnin['. h~ir saknar helt 
grundlagsskydd mot åsiktsregistrering. Det har tidigare uppgivits all detta 
skulle föranledas a\· möjligheterna att registrera m.:dlemmar av utliindska 
terroristorganisationer. Den s. k. terroristlagen iir sedan den I januari 1976 

inarbetad i utliinningslagen. I samband hiirmed f'öretogs ocksa vissa sakliga 
iindringar. Enligt invandrarvcrkets uppfattning iir den registrering av terro
rister ~om förekommer inte nt1gon äsiktsregistrering i egentlig bemiirkelse. 
Som j:imförelse niimns all personalknntrollkungörelsen ( 1969:446) medger 
registrering av enskilda personer utan att detta betecknas som äsiktsregistre
ring. Oberoende av om den registrering som kan ske av terrorister iir 

äsiktsregistrering eller inte. anser verket att detta inte får medföra att 
utliinningar hiir i landet helt stiills utan detta grundlagsskydd. bara för att det 
finns behov av att registrera ett !"åtal personer. som kan befaras medverka till 
terroristhand I i ngar. 

8 De särskilda paragraferna 

8.1 Fiirslaget till lag om ändring i regeringsformen 

_, ka11. 

Uttrycket i fiirsta meningen i andra stycket ""si11 uttryckliga samtycke" 
kommenteras i två yttranden. Riksska11el'Nke1 konstaterar att rättighets
skyddsutredningens förslag synes ge barn ell starkare skydd iin vad 7 ~ I 
punkten lagen om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen) r. n. gör. 
Uttrycket ""sitt uttryckliga samtycke"" synes utesluta förlust av svenskt 
medborgarskap för barn under 18 [ir d;ir ansökningen har gjorts av föriildrarna 
utan att barnet sjiilvt uttryckligen har samtyckt till förv:irvet. Om riittighets
skyddsutredningen har åsyftat ett sådant starkare skydd. bör i 7 * I 
m.:dbprgarskapslagen stadgas att svenskt medborgarskap förloras av den som 
förviirvar utliindskt medborgarskap cfier sin ansökan eller sill uttryckliga 
samtycke. Sta1em inrnntlrarl'erk anser att uttrycket ""sitt uttryckliga 
samtycke"" möjligen kan medföra tveksamhet huruvida en underarig kan 

berövas sitt medborgarskap vid sjiilvstiindig naturalisation pä ansökan av 
förmyndare. Om en underarig upptas till medborgare i annan stat p[1 ansökan 

av födldrarna utan att dessa sj~ilva söker eller tidigare har förvärvat detta 
lands medborgarskap. kan den underårige inte heller berövas sitt medbor
garskap enligt föreskrif't med stöd av andra stycket andra meningen. Detta 
staclgancle avser niirnligen endast fall då barn i fråga om sitt medborgarskap 
följer foriilclrarna eller en av dem. lnvandrarverket förutsiitter att någon saklig 
skillnad mellan RF och medborgarskapslagen inte är åsyftad. Uttrycket ""sitt 
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uttryl:kliga samtyTke" hör således i likhet med 7 ~ I medborgarskapslagen 
omfatta även sådana fall där samtycket har lämnats av förmyndare utan att 
detta anges uttryckligen i lagtexten (jfr prop. 1950:217 s. 47). För att klargöra 

detta bör ordet "sitt" utgå. Grundlagstexten skulle härigenom stå i större 
överensstiimmclse med 7 ~ 1 medborgarskapslagen. - lnvandrarverket 
påpekar vidare att svensk medborgare kan berövas sitt medborgarskap på 
grund av att han visserligen genom formellt samtycke blir medborgare i 

annan stat men skiilen till förvärvet av det utl1indska medborgarskapet är av 
mer eller mindre tvingande karaktär. Enligt fastställd praxis har det inte 

ansetts föreligga skäl för sådana personer att återfå sitt svenska medborgar
skap genom naturalisation så länge de har kvar sitt medborgarskap i den 
utliindska staten och alltjämt är bosatta där. - Invandrarverket tar upp också 
undantagsregeln i sista meningen i andra stycket. Verket delar utredningens 
uppfattning att grundlagsskyddet för medborgarskapet i princip bör utformas 
i överensstämmelse med det skydd som medborgarskapslagen ger. Praktiska 
skäl kan dock tala för en avvikelse. Som en av förutsättningarna för förlust av 
medborgarskapet anges minst fem års varaktig bosättning i den andra 
fördragsslutande staten. En överenskommelse med annan stat om kortare 
tids bosättning förutsätter alltså grundlagsändring med allt vad detta innebär. 
Enligt invandrarverkets mening bör det övervägas om inte orden "sedan 
minst fem år" kan utgå ur grundlagstexten. Enligt verkets uppfattning 

innebär detta inte någon allvarligare uttunning av skyddet för medborgar
skapet. Fortfarande gäller att det skall vara fråga om varaktig bosättning i det 
andra landet. Den närmare innebörden härav regleras då i medborgarskaps
lagen. Förslaget till ändring av medborgarskapslagen innebär dessutom att 
den som förlorat sitt svenska medborgarskap på angivna sätt skall kunna 
återvinna detta genom anmälan, sedan han ånyo har tagit hemvist här i 

riket. 
Lä11sstyrC'/.w'11 i V{1{1sala län herör samma undantag. Länsstyrelsen är 

mycket tveksam till lämpligheten av att införa det föreslagna undantaget bara 
för att frlimja en enhetlig nordisk lagstiftning. Den föreslagna inskränkningen 
att överenskommelse först måste träffas med annan stat utgör inte garanti 
mot missbruk i en krissituation. Angivna olägenhet skulle kunna elimineras 
genom att man i grundlagstexten skriver "i enlighet med överenskommelse 
med annat nordiskt land''. 

10 ~ 

Regcringsrä11e11 konstaterar att utredningen i specialmotiveringen anför (s. 
176) att med förslag som har lagts fram av riksdagsutskott förstås enbart 

utskottsmajoritetens förslag och således inte förslag som har framförts 
reservationsvis i utskottet. Härav följer att, om varken regeringen eller 
utskottsmajoriteten har föreslagit retroaktiv tillämpning av lagstiftningen 
men ett sådant förslag har framförts i en reservation till utskottets betän-
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kamk, talmannen enligt bestämmelserna i 2 kap. 9 ~ RO är forhindracl att i 
kammaren stiilla proposition ptt förslaget i reservationen. En sådan ordning 
finner regcringsriitten inte tillfredsställande. Med av "riksclagsutskott fram
lagt förslag" i det av utredningen föreslagna andra stycket biir diirfC.ir först{1s 
såviil utskottsmajoritctens förslag som ett i en reservation till utskottets 
betiinkande framfört förslag. 

l\.a111111arrä1te11 i (iijrehori: uppfattar J'örslagct så att retroaktivitet skall 
kunna inträda oc:kså från den dag ett utredningsbetänkande om viss skattelag 
blir offentligt under förutsättning att regeringen skickar meddelande till 
riksdagen om detta. 

S1•erii:es indusrr!förbund och Svenska arhetsgirnrc:/(ircningen förklarar att en 
kommitte, som finner att en skattelag med retroaktiv verkan på ett visst 
område bör genomföras, skall underrätta vederbörande statsråd som har att 
pröva om ett meddelande skall lämnas till riksdagen eller inte. Organisatio

nerna anser det lämpligt att detta klargörs i motiven. 
Svenska avdelningen m· lnremarionclla juristkommissioncn har uppfatt

ningen att uttrycket att regeringen "lämnat riksdagen meddelande i saken 
genom skrivelse" inte är nog precist, varken vad avser innehållet eller vad 
avser tidsbestämning. Vad som har meddelats skall enligt motiven innebära 
"någon form av auktoritativ förvarning" (s. 162). Motiven anför vidare att det 
skall vara fråga om en redovisad "avsikt att senare framlägga förslag till 
retroaktiv föreskrift". Detta bör komma till tydligare uttryck i sjiilva 
författningstexten. Avdelningen anser vidare att det, med hänsyn till de 
ekonomiska konsekvenserna under en tid av ovisshet, bör övervägas en 
sluttidpunkt för giltigheten av meddelanden av ifrågavarande slag. Det iir 
angeläget att ett meddelande från regeringen inte ensidigt kan komma att 
ersätta förutskickad lagstiftning. Enligt avdelningens mening är den forut
siittning för ett genombrott av retroaktivitetsskyddet som av utredningen har 
angivits som "svår ekonomisk kris" knappast tillräckligt restriktiv för att 
motverka missbruk. Det bör i lagtexten markeras att retroaktivitet kan få 
förekomma endast om just sådan åtgärd är av synnerliga skäl påkallad vid 
svår ekonomisk kris. 

12 § 

Hiigsra doms ro/en anmärker att de föreslagna bestämmelserna har tagits in i 
2 kap. RF, där de grundläggande fri- och riittigheterna definieras och vissa 

bestämmelser meddelas om deras innehåll och gränser. De nu föreslagna 
reglerna giiller emellertid uteslutande förfarandet vid stiftande av lag av visst 
innehåll, och de synes närmast ha anknytning till de bestämmelser om 
lagstiftning och om stiftande grundlag m. m. som återfinns i 8 kap. Rf. Det 
föreslagna huvudstadgandet i 2 kap. 12 §tredje och fjärde styckena samt den 
föreslagna tilläggsbestämmelsen rörande utlänningar i 20 § tredje stycket 

samma kapitel synes därför ha sin naturliga plats i 8 kap. RF, lämpligen 
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niirmasl efter 17 ~. Om stadgandena flyttas i enlighet hiirmed, bör enligt 

hiigsta domstolens mening i 2 kap. l 2 * intagas en hiinvisning till att i 8 kap. 

finns siirskilda regler angående l(irfarandet vid stiftande av lag, som angår 

hegriinsning av någon av de riittighetcr som anges i första stycket. 

/1iigsra domsrolc11 tar upp ett annat spörsmål av redaktionell karakfär. 

Enligt tredje stycket sista meningen skall frågan, huruvida lagforslag angår 

hegriinsning av nägon av de fri- och rättigheter som anges i paragrafens första 

stycke prövas av konstitutionsutskottet. Det måste uppenbarligen vara avsett 

att utskottet skall pröva liven frågan om tillämpligheten i ett givet fall av 

undantagshestämmelserna i fjärde stycket. Ovisshet kan exempelvis råda om 

en ICircslagen lag '"enbart" angår "frihetsstraff såsom påföljd för viss gärning" 

eller om den också har annan riittighetsbegränsande innebörd. Även i fråga 

om de övriga punkterna kan tveksamhet uppstå om tillämpligheten. Att 

konstitutionsutskottet har att avgöra iiven dessa frågor skulle framgå klarare, 

om i stadganclet angavs att utskottet har att pröva, huruvida lagförslag angår 

riittighetshegrtinsning som förut sagts och om förutsättningarna i övrigt enligt 

tredje och fjiirde styckena för tillämpning av det särskilda lagstifiningsför

farandet iir för handen. Enligt högsta domstolens mening bör stadgandet 

hrytas ut ur tredje stycket och upptagas i ett siirskilt sista stycke. Om de nu 

föreslagna lindringarna genomföres. bör härav föranledda lindringar ske även 

i de förslagna tilläggen till 2 kap. 9 § och 4 kap. JO § RO samt i tilläggshe

stiimmelsen 5.3.1 till RO. Samma uppfattning har JO. 

Några instanser kritiserar uttrycket "lag angående begränsning av". JK 

anmärker att det av uttrycket inte framgår att inte bara skärpande lag åsyftas. 

J\ammarrä11en i Görehorf!. förordar från samma utgångspunkt att ordet 

"hegriinsning" utgår. Samma anmärkning har juridiska fakulretsnämnden i 

Srockholm som ifrågasätter om inte första meningen i andra stycket borde 

omformuleras. Formuleringen av stycket kan ge ett inte åsyftat intryck av att 

lagförslaget måste åsyfta en begriinsning och kanske dessutom att det måste 

avse en hel lag i hetydelsen författning. Meningen är ju att även förslag till 

utvidgning av rättighet genom borttagande av existerande begränsningar 

skall omfattas av hcstämmclsen och att förslaget givetvis också kan avse en 

enskild föreskrift i en författning. Fakultetsnämnden förordar den redaktio

nella iindringen att objektet för uppskovsyrkandet bestäms som "förslag till 

lag angående föreskrift, som innefattar begränsning av ... "Ordet "angåen

de" kommer därvid att syfta på "föreskrift" och inte på "begränsning" och 

denna "föreskrift", men inte nödvändigtvis "förslaget till lag" skall - som 

åsyftats - innefatta en begränsning av en fri- eller rättighet. Inte heller 

juridiskafaku/rersnämnden i Lund anser att uttrycket "förslag till lag angående 

begränsning" är helt lyckat, eftersom det i regel endast torde vara någon eller 

några speciella föreskrifter i en lag som angår riittighetsbcgränsningar. 

Regeri11gsrärrc11 tar upp en annan fråga, nämligen hur regeln om att fem 

sjiittedelar av de röstande riksdagsledamöterna skall förena sig om lagförsla

get, hör tillämpas. Innebär regeln att försla!let måste anta!ls i helt oförändrat 
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skick? Eller har majoriteten, om den är beredd att anta förslaget i huvudsak, 

frihet att ändra i detaljer, även om iindringen rör någon fri- och riittighet? Det 

är vidare oklart vad som skall förstås med "lagförslaget''. Avses vid en mera 

omfattande lagstiftningsfråga hela lagförslaget eller endast de delar av detta 

som rör någon fri- och rättighet? Dessa frågor bör enligt regeringsrättens 

mening i det fortsatta arbetet med den föreslagna ordningen närmare 

analyseras. S1•ca hm•rä// anmärker att möjligheten att iindra ett vilande förslag 

inte har kommit till något tydligt ullryck i den föreslagna lagtexten. Det iir 

möjligt att utredningen har tänkt sig att ordet "förslag" i detta sammanhang 

skall betyda ungefär detsamma som "ärende"; frågan är inte diskuterad i 

betänkandet. 

lliigs1a doms10/e11 anmärker att innebörden av undantagsreglerna under 

punkterna 1-3 i fjärde stycket knappast kan anses med erforderlig tydlighet 

framgå av lagtexten. Den särskilda betydelse, som här skall tilliiggas ordet 

"enbart", framgår endast i belysning av motivuttalanden. Enligt dessa 

uttalanden kan lagförslag, som angår i det särskilda undantaget berörda fri

och rättigheter, inte i och för sig göras till föremål för det särskilda förfarandet. 

Så kan ske endast i den mån annan av det särskilda förfarandet generellt 

skyddad fri- och rättighetsutövning samtidigt berörs av lagstiftningen. Ett 

tillägg, som klargör den avsedda innebörden, bör fogas till fjärde stycket. 

Kammarrällen i Gii1eborg anser att fjärde stycket 1 har fått en mindre lyckad 

utformning. Där sägs det att särskilda \agstiftningsförfarnndet inte skall 

tillämpas på förbud att röja sådant som "får hållas hemligt med stöd av 

tryckfrihetsförordningen". Kammarrätten konstaterar att med stöd av TF 

endast allmänna handlingar får hällas hemliga och att TF över huvud taget 

inte berör tystnadsplikter. 

18 § 

I enlighet med vad Svenska .fi_iretagares riksförbund och Sl'criges .fii1:tartar

fiirb11nd förordar som kompletteringar av skyddet föreslår organisationerna 

tillägg till lagtexten. Riks/örh11nde1 föreslår två nya meningar av följande 

lydelse: "Då sedvanlig befogenhet att använda egendom begränsas, skall 

detta ske genom lag som förutsätter tillämpning utan gynnande eller 

missgynnande. Befogenhet att använda viss egendom får på samma slitt 

ytterligare inskränkas, om detta är befogat av dess läge, beskaffenhet eller 

dylikt sakligt skäl." 

Fö~Ia11arjiirb1111de1 föreslår att paragrafens slutord får följande lydelse: 

"ersättning för förlusten eller intrånget enligt grunder som bestäms i lag". 

8 /.:ap. 

S1wigestör/i111arfiirb11nd förklarar att förslaget är en konsekvens av de nya 

reglerna om särskild behandling av lagar som inskränker fri- och rättighc-
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terna. Förbundet ifrågasiitter om tillägget iir nödviindigt, eftersom hela 
bestämmelsen endast utgör en hänvisning till vad som föreskrivs i 2 kap; den 
har förmodligen tillkommit helt enkelt för att utfylla ett tomrum som eljest 
skulle uppstå i den så nyligen antagna grundlagen. Om emellertid ett tillägg 
av sådan karaktär bör fi.irekomma, anser förbundet det inte lämpligt att man 
generellt hänvisar till att förslag till lag i vissa fall skall behandlas i särskild 
ordning. Det är dock endast fråga om vissa typer av lagar. Författarförbundet 
l'öreslår dlirför att tillägget får följande lydelse: "samt att förslag till dylik lag i 
vissa fall skall behandlas i särskild ordning". 

1 s ~ 
Svea hm·rätr anser att bestämmelserna i första stycket bör utformas så att 

redan av dem tydligt framgår konsekvensen av att ett grundlagsförslag läggs 
fram för sent. Hovrätten uttalar vidare att den har svårt att inse varför rätten 
att begära folkomröstning skall vara inskränkt till 15 dagar efter det första 
beslutet att anta lagförslaget; utredningen har inte angett något skäl för sitt 
förslag härom. Möjligheten att framställa sådan begäran synes böra stå öppen 
i vart fall fram till någon rimlig tidpunkt före valet. 

K ammarriitten i Göteborg erinrar om att utredningen redogör (s. 212) för det 
säkerligen mycket sällsynta fallet att det inför ett extra val skulle visa sig 
nödvändigt att få fram till avgörande ett vilande grundlagsförslag, väckt så 
sent att det inte kan behandlas i samband med nämnda val. Utredningen 
menar att man i sådant fall kan låta riksdagen förkasta det vilande förslaget 
och med konstitutionsutskottets medgivande anta ett likalydande förslag 
såsom vilande för slutlig prövning efter det nämnda valet. Enligt kammar
rättens uppfattning kan man undgå dessa komplikationer, om det i lagtexten 
anges att konstitutionsutskottets medgivande om undantag från den stad
gade tidsfristen skall lämnas senast före valet i stället för senast vid ärendets 
beredning. 

18 § 

Regeringsrärten anför: 

Rättighetsskyddsutredningen påstår (s. 129) att lagrådsutredningen före
slagit att ett departement under beredningen av ett lagstiftningsärende bör 
kunna begära att under hand få höra lagrådets synpunkter beträffande viss 
fråga och att detta inte torde kräva någon uttrycklig reglering. Lagrådsutred
ningen har emellertid, såvitt regeringsrätten kunnat finna, inte framfört 
något sådant förslag utan talar endast om det praktiska förfarandet sedan 
regeringen väl beslutat remiss till lagrådet. Men hänsyn till den ställning som 
självständig och oberoende myndighet vilken lagrådet bör inta torde det inte 
böra komma i fråga att lagrådets yttrande inhämtas annorledes än genom 
formlig remiss. Det bör därför enligt rcgeringsrättens mening vara uteslutet 
att ett departement får anlita lagrådet till hjälp i sitt arbete innan remiss till 

29 Riksdag<'n 1978179. I sam/. Nr 195 
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lagrådet beslutats av regeringen. Dessförinnan är det ju för övrigt inte avgjort 
om lagrådets granskning behövs och lagrådet kan diirför bli belastat med 
arbete i onödan. I övrigt bör såsom lagrådsutredningen uttalat i fortsättningen 
liksom hittills ankomma på lagrådets ledamöter att själva avgöra vilket 
arbetssätt som är lämpligast. 

Riks.1kaffe11erket anser att man i förarbetena hör behandla frågan om 

sekretess under lagrådsgranskningens gång och tillse att lagstiftningen 

kommer att medge sekretesskydd för handlingar i iirendet inklusive lagrådets 

yttrande fram till den tidpunkt då proposition i ärendet avlämnas. Frågan. 

som har behandlats av lagrådsutredningen, är särskilt viktig på skattelagstift

ningens område. Den bör ses i visst samband med det framlagda förslaget om 

förbud mot retroaktiv skattelag. 

Andra stycket behandlas i många yttranden. 

Svea hovrä/I anser att granskningsområdet bör intas i en särskild paragraf på 

sätt lagrådsutredningen föreslagit. 

Juridiska fakultetsnämnden i Stockholm förordar att uttrycket "lag som 

angår begränsning av någon av de grundläggande fri- och rättigheterna" 

ändras till "lag angående föreskrift, som innefattar begränsning av någon av 

de grundläggande fri- och rättigheterna". 

JK noterar att utredningen skiljer mellan, å ena sidan, lag som angår 

begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna och, å andra sidan. lag 

som avses i 8 kap. 2 och 3 §§. Förstnämnda lagtyp faller emellertid in under 

nämnda 2 och 3 ~~.främst 3 §.Indelningen är därför enligt JK:s mening inte 

helt särskiljande. 

Kammarrätten i Sundsl'<Jll ifrågasätter huruvida inte karaktären av princip

lösning har betonats alltför starkt och uttryckts på ett språkligt mindre 

tillfredsställande sätt genom att det angivits att yttrande av lagrådet bör 

inhämtas över lagförslag av särskilt angivna typer om vissa förutsättningar är 

uppfyllda. Det bör enligt kammarrättens mening övervägas att ersätta ordet 

"bör" med ordet "skall". Härigenom torde regleringen få större pregnans 

utan att innebörden ändras. Några konsekvenser i lagprövningshänseende 

torde en sådan förändring i varje fall inte medföra. enligt kammarrättens 

mening, eftersom det fortfarande ligger i riksdagens hand att avgöra i vad 

mån de förutsättningar föreligger som skall utlösa lagrådsgranskning. 

JK anmärker vidare att lagrådet~. yttrande "bör" inhämtas. Ordet "bör" bör 

om möjligt undvikas i grundlag. Sådan lag bör innehålla absoluta och koncisa 

regler. Ordet i fråga torde f. ö. inte heller förekomma i någon av våra 

grundlagar f. n. Samma kritik kan riktas mot ordet "behöver" i andra 

meningen av samma stycke. Dessutom anser JK att orden "bör" och 

"behöver" korresponderar illa med varandra i sammanhanget. Svea hol'rätt 

påpekar att sammanställningen "lagrådet bör höras" med "lagrådets yttrande 

behöver dock icke inhämtas" framstår som svårförståelig. Länss(rrelsen i 

Stockholms län anför att undantaget om att yttrande i vissa situationer inte 

"behöver" inhämtas synes vara utformat mot bakgrund av en tänkt 
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obligatorisk huvudregel. Sådan är huvudregeln inte enligi förslaget, som 

endast anger att yttrande "bör" inhämtas. 

Sl'enska m·delningcn al' lntcmatio11clla j11ristko111missio11cn anser att det i 

lagtexten angivna kvalifikationskravet "om riksdagen finner lagen vara 

viktig för enskilda eller från allmän synpunkt" öppnar en onödigt vid 

möjlighet för kringgående av syftet med lagrådsgranskningen. Det bör räcka 

med att ange undantagsfallet. Om det med tanke på lagrådets arbetsbörda är 

nödvändigt med ytterligare begränsningar, bör det enligt avdelningens 

mening överviigas, om inte lagrådet självt skall kunna anpassa omfattningen 

av arbetet med en remiss. 

Uttrycket "om riksdagen finner" kritiseras också i ett flertal andra 

yttranden. Regeringsrärten framhåller att det inte gärna låter sig göra att 

formulera lagtexten med utgångspunkt i all riksdagen skall finna en lag 

meriterad för lagrådsgranskning. Lagtexten bör i stället ges en mera 

allmängiltig utformning. Regeringen skall ju normalt fatta beslut i frågan om 

lagrådsremiss innan ett lagförslag har kommit under riksdagens ögon. Ytterst 

måste det visserligen ankomma på riksdagen att avgöra om en lag skall antas 

utan föregående lagrådsgranskning eller inte men att så skall vara fallet 

behöver inte komma till direkt uttryck i lagtexten. Det följer enligt 

rcgeringsrätten av stadgandct i 1 kap. 3 § RF att det är riksdagen som stiftar 

lag. 

JK finner att det uttryckliga understrykandet av riksdagen såsom den som 

ytterst har att tillämpa reglerna om lagrådets hörande knappast är nödvän

digt. JK tillägger att man av paragrafens avfattning på denna punkt kan få den 

uppfattningen att regeringen före en propositions avlåtande till riksdagen 

skulle inhämta riksdagens mening om huruvida lagrådet skall höras eller inte. 

Detta är dock uppenbarligen inte utredningens avsikt. 

Enligt Svea hovrälls mening skulle den av utredningen föreslagna lydelsen 

av andra stycket, läst ordagrant, kunna tolkas så att regeringen, innan den 

lägger fram vissa lagförslag, skall ta reda på riksdagens inställning till frågan 

om lagrådet behöver höras eller ej. Så är dock inte avsikten. Enligt 

utredningen skall regeringen bedöma frågans beskaffenhet och kan på grund 

av sin bedömning vara primärt skyldig att höra lagrådet, innan den lägger 

fram förslaget för riksdagen (s. 146). Regeringen förutsätts alltså göra en 

förhandsbedömning av riksdagens inställning. Enligt hovrättens mening är 

detta en krångligare och sämre konstruktion än en uttrycklig föreskrift att 

regeringen skall höra lagrådet i vissa fall. Den synes också kunna medföra att 

regeringen kan komma att i onödan höra lagrådet för att inte riskera att 

fördröja ärendets behandling i riksdagen. Hovrätten uttalar vidare att 

utredningen inte har beaktat den motsägelse som ligger i bestämmelsen, om 

regeringen har hört lagrådet i fall då riksdagen för sin del anser att lagrådets 

yttrande inte hade behövt inhämtas. Riksdagens uppfattning blir ju i detta fall 

helt utan betydelse. Det är vidare oklart hur utredningen har tänkt sig 

förhållandet mellan utskott och riksdagen i de fall då regeringen inte har hört 
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lagrådet. 

llol'l"iilre11 /iir Orre :Vorr/1111d anser alt det, med den utformning andra 

stycket har fått - vid en hastig blick utformad som en "handlingsregel" för 

riksdagen - iir det svårt att bilda sig en klar uppfottning om hur samspelet 

"regering - lagräd - riksdag" skall fungera. Det hör viil normalt vara 

regeringen som remitterar förslagen till lagrådet innan de föreliiggs riksdagen. 

llovriitten ställer frågan om vad undantagsregeln i andra meningen faktiskt 

innehiir och om regeringen skall göra en förhandsbedömning av hur 

riksdagen kommer att bedöma behovet eller en formell förfrågan. 

A'am111arrii11e11 i Giitchorg ifrågasiitter om inte "omsatserna" i de båda första 

meningarna i andra stycket borde flirmuleras utan riksdagen som subjekt, 

t. ex. med lydelsen "om lagen är viktig för enskilda eller från allmän 

synpunkt" resp. "om lagrådets hörande skulle sakna betydelse ... ". Att det 

ändå ytterst blir riksdagens sak att konstatera dessa förhållanden sägs följa av 

reglerna om normgivningsmakten . 

.Juridiska .takulrcts11iim11dcn i l.u11d anmärker att förslaget innebiir att 

"riksdagen" skall bedöma. om lagrådsremiss av siirskilda skiil kan underlå

tas. Avsikten med den valda formuleringen tycks vara att markera att denna 

fråga inte skall kunna komma under omprövning av de rättstillämpande 

organen. Formuleringen kan emellertid ge det intrycket att riksdagen genom 

ett motiverat uttalande (på vilket stadium'.') uttryckligen skulle ta stiillning till 

frågan om lagrådsremiss kan underlåtas. Giillande föreskrifter om formerna 

för fattande av riksdagsbeslut i lagstiftningsfrågor lär emellertid inte ge 

utrymme åt något sådant uttalande. I praktiken måste det ju i första hand bli 

regeringens sak att bedöma om lagrådet skall höras och att för riksdagen 

redovisa skälen till ev. underlåten lagrådsremiss. I andra hand kan vederbö

rande utskott göra bedömningen och ev. på egen hand inhämta lagrådets 

yttrande. Om varken regeringen eller utskottet har inhämtat lagrådets 

yttrande, kan kammaren antingen återförvisa ärendet till utskottet för 

ytterligare hcredning (underförstått genom hörande av lagrådet) eller helt 

enkelt godta underlåtenheten att höra lagrådet. Fakultetsnämnden anser att 

det föreslagna stadgandet bör omformuleras så att det inte ger anledning till 

missuppfattningar om elen ordning i vilken behovet av lagrådsremiss skall 

prövas. 

Juridiska .faku/1ers11iimnden i Stockholm förklarar att uppgiften att avgöra, 

huruvida ett lagförslag omfattas av rekommendationen om lagrådsremiss, av 

naturliga skäl primärt måste åvila regeringen. Finner regeringen att dess 

förslag avser sådan lag som anges i paragrafen, skall förslaget remitteras till 

lagrådet, och anses någon av undantagssituationerna föreligga, skall motive

ring lämnas. I lagtexten anges emellertid som förutsättning för att lagrådet 

skall höras i de uppräknade fallen att riksdagen finner lagen vara viktig för 

enskilda eller från allmän synpunkt, och frågan om något av undantagsfallen 

är tillämpligt sägs likaså vara beroende av riksdagens uppfattning. Hur denna 

riksdagens bedömning skall komma in i beslutsprocessen anges emellertid 



99 

\'arken i lag1ex1 eller motiv. Enlig! första stycket kan yttrande från lagrådet 
inhiinnas av regeringen eller riksdagsu1sko11 men inte av riksdagen som 
sådan. Enlig! fakulte1sniin111den har riksdagen all viilja mellan två allernaliv. 
om etl framlag! lagförslag inte har underkaslals lagrådsgranskning i etl fall, 

<far detla enlig! riksdagens mening borde ha sket!. Antingen kan man avslå 
propositionen och l[Ha regeringen återkomma med nyll f<.irslag, sedan 
lagr{H.lct har hörts. eller också kan man återförvisa ~irendel till vcderbörandt> 
utskott för y11erligarc beredning, innefatlandc remiss till lagrådet. Stadganclel 

maste enlig! fakulle1sniimm.lcns uppfällning omformuleras så all del klart 
framgår hur frågan om lagrådsremissens crforderlighel skall prövas. 

Undanlagsreglerna behandlas i annat hänseende av JK. som anser att- om 
hans förslag till beskrivning av det obligatoriska laggranskningsområdet 
godtas - undantagen bör anges på det sätt lagrådsutredningen har föreslagit, 
varvid dock ordalagen i punkt I bland undantagen bör anpassas till den 
komplellcring av huvudregeln som JK har förordat. 

Juridiska .fak11/1r1s11ämndcn i Stockholm tar upp undantaget för fall, då 
lagrådets hörande skulle "fördröja lagstiftningsfråguns behandling så att 
avsevärt men skulle uppkomma". Fakultetsnämnden reagerar mot den i 
specialmotiveringen (s. 214) framförda tanken att detta kan aktualiseras. då 
"lagrådets arbetsprogram" är ansträngt. Ett sådant synsätt öppnar enligt 
nämndens mening oroande perspektiv. Genom att strypa lagrådets resurser 
skulle man ju då teoretiskt kunna minimera utrymmet för lagrådsgranskning. 
Enligt fakultetsnämndens uppfattning bör undantagsstadgandet förstås så att 
lagrådsremiss får underlåtas, om lagförslagets genomförande i sig är så 
brådskande att en fördröjning skulle fororsaka avsevärt men. Som exempel 
nämns behovet av att vissa situationer snabbt får till stånd regler mot 

skatteflykt Ufr utredningens. 145). Fakultetsnämnden anser att man kan göra 
en jämförelse med de i 15 och 17 ~S förvaltningslagen stadgade undantagen 
från kommunikations- resp. motivcringsskyldigheten - "om ärendets avgö
rande ej kan uppskjutas" resp. "om ärendet är så brådskande att det ej finns 
tid att utforma skälen". Nämnden erinrar om att myndighets arbetsbörda 
som sådan inte får tas till intäkt för att underlåta kommunikation eller 
utelämna motivering. Motsvarande markering synes angeHigen i detta 
sammanhang. 

JK tar också upp en fråga som rör sista meningen i andra stycket. Om 
motiveringsplikten har fullgjorts och riksdagen för egen del över huvud taget 
inte har yttrat sig i frågan, torde i enlighec med vad som hittills g~illt riksdagen 
få anses ha prövat remissfrågan och instämt i regeringens uppfattning. 

Diirmed torde också vara uppenbart att rättstillämpande myndigheter inte 
kan förklara lagen i fråga ogiltig på grund av utebliven remiss till lagrådet. 
Därtill kommer att utskottsminoritet har möjlighet att få till stånd en remiss 
till lagrådet. Vad beträffar lagförslag som väcks inom riksdagen genom 
motioner torde få förutslittas att frågan om remiss till lagrådet observeras av 
vederbörande utskott. JK kan möjligen tänka sig en foreskrift i riksdagsord-
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ningen som åliigger utskott att i f<.irckommandc fall redogöra för skälen för 

underlåten remiss till lagrådet. Di;:t torde emellertid vara så sällsym att 
hithörande typer av lagförslag aktualiseras genom motioner att JK ifråga

sätter behovet av en uttrycklig regel i ämnet. JK har hittills utgått från att 

regeringen har fullgjort sin informationsskyldighet genom att ge riksdagen en 

redovisning för de skäl som föranlett att lagrådet inte hörts i ärendet. En 

situation som enligt JK inte helt kan uteslutas är den motsatta, dvs. att 

regeringen inte har anfört några motiv för underlåtenheten att höra lagrådet 

och att frågan inte heller har tagits upp i riksdagen. Den fråga som då kan 

uppkomma är om t. ex. en domstol -- under åberopande av sin lagprövnings

rätt och att felet. dvs. att lagrådet inte har hörts är uppenbart - kan underlåta 

att tillämpa lagen. JK utgår från att rättighetsskyddsutredningen har velat 

hindra även en sådan lagprövning och möjligen ger avfattningen av 18 § 

uttryck åt detta. Om man. såsom utredningen och även JK, anser att det bör 

finnas ett obligatoriskt område för laggranskningen och inskrivna regler 

därom i grundlag, kan det emellenicl enligt JK:s mening ifrågasättas om inte 

en underlåtenhet att höra lagrådet måste betraktas som ett fel av så allvarlig 

beskaffenhet att lagen i fråga måste anses ogiltig. JK är visserligen - liksom 

rättighetsskyddsutredningen - av motsatt uppfattning, men resonemanget 

föranleder honom att ifrågasätta om inte en uttrycklig regel i ärendet skulle 

vara på sin plats. Den borde då placeras i 11 kap. 14 *och utformas som en 

inskränkning i lagprövningsrätten. Innebörden skulle vara att den omstän

digheten att lagrådets hörande underlåtits aldrig skulle få åberopas som skäl 

för att inte tillämpa en lag som beslutats av riksdagen. 
Kammarrätten i Göreborg anser att den språkliga utformningen skulle 

vinna på att ordet "något" togs bort ur andra styckets sista mening. 

Den föreslagna lydelsen av tre d .i e stycket har föranlett några uttalan

den. 
Regeringsrälfcn förklarar att man vid utformningen av en lag inte sällan 

ställs inför uppgiften att göra en avvägning mellan effektivitet och rättssä

kerhet. Denna avvägning kan bli mycket grannlaga och framstå som den 

svåraste frågan vid lagstiftningsuppgiftens lösande. I den föreslagna grund

lagstexten har rättssäkerhetskavet behandlats tillsammans med kravet på 

förenlighet med rättsordningen och inte tillsammans med effektivitetskra

vet. Texten bör enligt regeringsrättens mening omformuleras så att först och 

för sig anges att lagrådet skall granska hur lagförslaget förhåller sig till 

grundlagarna och till rättsordningen i övrigt samt hur förslagets föreskrifter 

förhåller sig till varandra. Därefter och för sig kan anges att lagrådet också 

skall granska om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose 

angivna syften och göra det under tillbörligt beaktande av rättssäkerhetens 

krav. Tillägget "i övrigt söka belysa problem som kan uppstå vid tillämp

ningen" synes överflödigt. 

JK anser att det är svårt att utforma en konkret regel om lagrådsgransk

ningens inriktning. Enligt hans mening utgör emellertid de fyra punkterna i 
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J 970 års förslag en god beskrivning, särskilt om beskrivningen komple1teras i 

enlighet med lagrådsutredningens synpunkter, dvs. med elt betonande av alt 

lagrådet bör bevaka riittss;ikerhetsintresset och kontrollera att det sakliga 

innehållet i ell granskat lagförslag kommit till uttryck i lagtexten på ett 

adekvat sätt. JK ifrågasiiller om man i lagtexten har helt lyckats all ge u11ryck 

för vad som är avsett. Dels anser han dispositionen - den ordning i vilken 

uppgifterna angivits - mindre lyckad, dels har "översättningen" av punkt I i 

I 970 års beskrivning fått en utformning som synes JK klart underlägsen 

ursprunget. Vad som bör markeras är särskilt i detta sammanhang den 

tekniska karaktären av granskningen. 

Sl'ensku avdelningen a1' lnternarionella juristkommissionen och A4edborgar

riillsriirels<'n tillstyrker förslaget. 

Srea hovräll har inte något att erinra mot den föreslagna lydelsen av första 

meningen. Såvitt avser andra meningen framhåller hovrätten att frågan vad 

som avses med "lagens angivna syften" kan föranleda intrikata gränsdrag

ningsproblem, inte minst när det gäller fri- och rättighetsbegränsande lag. I 

denna del bör en mera preciserad lydelse eftersträvas. JK anser att ordet 

"angivna" bör bytas ut mot "avsedda". Hovrätten.för Öl're Norrland finner en 

besvärande oklarhet i lokutionen "angivna syften" och frågar om den gäller 

vad som sägs i stycket om rättssiikerhetens krav etc. eller om den tar sikte på 

ändamålen i den lag som granskas. 

Länssryrcl1·e11 i Srockholms län förklarar att om avsikten med tredje stycket 

är att i grundlagen definitivt fastställa principen att lagrådets granskning skall 

avse den rent juridiska sidan av de remitterade lagförslagen och inte de 

allmänna politiska överväganden som ligger till grund för förslagen bör detta 

uttryckas på ett mera direkt sätt. Om detaljerade anvisningar anses böra ges 

fcir granskningsarbetet, bör dessa enligt länsstyrelsens mening, om de skall 

skrivas in i grundlagen, uttryckas i stramare ordalag och inte i så lösliga som 

t. ex. "söka belysa problem som kan uppstå vid tillämpningen". 

llögsra domsrolen har uppfattningen att det bör komma till bättre uttryck i 

lagtexten i vilken utsträckning lagrådet har anledning att pröva frågan 

huruvida ett lagförslag har sådan innebörd att de föreslagna reglerna om det 

skilda lagstirtningsförfarandet blir tillämpliga. 

JO kap. 

H 

Svenska al'delningen GI' lmematione/la juristkommissionen påpekar att 

utredningen utan motivering har framhållit att möjlighet till beslutande 

folkomröstning bör föreligga också i fråga om beslut, som till följd av särskilda 

regler i RF fattas i grundlagsstiftningsform (med undantag för RO). Till dessa 

beslut hör enligt I 0 kap. 5 ~överförande av .beslutanderätt till internationella 

organ. Avdelningen anser att beslut av denna natur är av så speciell art i 
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förhållande till vanliga grundlags~indringar all frågan om beslutande folkom

röstning i dessa fall bör närmare övervägas före en lagstiftning diirom. 

11 kap. 

lH 

lliif!,sfa domsrv/en konstaterar att i paragrafen lagprövningsrätt har förkla

rats tillkomma domstol eller annat "offentligt organ". I fri- och rättighets

utredningens förslag till 8 kap. 20 ~ RF talades i stället om domstol eller annan 

"myndighet". Av utredningens motiv framgår inte, varför "myndighet" har 

bytts ut mot det ovanliga uttrycket "offentligt organ" och vilken saklig 

förändring som därmed kan ha åsyftats. Högsta domstolen noterar vidare att 

det i sista meningen föreskrivs alt tillämpning av föreskrift, som har beslutats 

av riksdagen eller regeringen endast får underlåtas, om "felet" är uppenbart. 

Härmed åsyftas såväl att föreskrift står i strid med bestämmelse i grundlag 

eller annan överordnad författning som att stadgad ordning i något väsentligt 

hänseende har åsidosatts vid dess tillkomst. Emellertid kan enligt domsto

lens mening lagtexten läsas så att med "felet" endast åsyftas sistniimnda typ 

av fel. Risken för sådant missförstånd torde undanröjas, om orden "om felet 

är uppenbart" ersättes med "i uppenbara fall". 

Liknande synpunkter framförs avjuridiskafakulretsnämnden i Stockholm. 

Niimnden ifrågasätter om man inte i båda utredningsförslagen har avsett att 

konkret normkontroll skall utövas av varje organ, som fullgör en "offentlig 

förvaltningsuppgift" oavsett dettas karaktär av offentligriittsligt eller privat

rättsligt subjekt. Den adekvata bestämningen vore i så fall snarast "domstol 

eller annan som fullgör offentlig förvaltningsuppgift". Fakultetsnämnden 

erinrar vidare om det i 1975 års förslag stadgade kravet, att förfarandefel 

måste vara grovt för att en bestämmelse skall åsidosättas, i föreliggande 

förslag i linje med högsta domstolens remisskritik har modifierats. Det skall i 

stället krävas att stadgad ordning i något väsentligt hänseende åsidosatts vid 

föreskriftens tillkomst. För att en författning, som beslutats av riksdagen eller 

regeringen, inte skall tillämpas krävdes enligt 1975 års förslag, alt "motstri

digheten" är uppenbar. Föreliggande förslag anger i stället, att "felet" är 

uppenbart. Huruvida någon saklig avvikelse åsyftats framgår inte, enligt 

fakultetsnämndens mening. 

Länsstyrelsan i Stockholms län anser att lagtexten har fått en i vissa detaljer 

mindre lyckad utformning. Det är svårt att föreställa sig en situation där ett 

offentligt organ åsidosatts i något "väsentligt" hänseende vid en föreskrifts 

tillkomst och därefter konstaterar att felet inte är "uppenbart". Utredningen 

synes vid användningen av uttrycket "uppenbart" mer ha haft i åtanke en 

bristande överensstämmelse med överordnad författning hos föreskriften än 

det tidigare nämnda "felet". Lagrummet bör enligt länsstyrelsens uppfatt

ning utformas på ett stramare sätt. 
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8.Z Fiirslagct till lag om ändring i riksdagsordningcn 

Till~iggsbest~immclse 2. 7.1 

Ka111marrärrc11 i Ciiitchorg forklarar att det i princip bör ankomma på 
talmannen att best~imma vad som skall föras upp som första punkt pä 
föredragningslistan och att det förefoller mycket egendomligt att yrkande om 
fölkomriistningen i grundlagsfråga skall prövas före förslag till ny statsmi
nister. Viktigast torde vara att landet får en statsminister och därmed en 

regering. 

8.3 Förslaget till lag om lagrådet 

Svea hm'l"iitt har i allt väsentligt inga invändningar mot förslaget. 
Mcdhorgarrättsröre!~cn uttalar att lagrådet har tillkommit Rir att ersätta den 

laggranskning som tidigare utfördes av hela högsta domstolen. Mot denna 
bakgrund ter det sig konstitutionellt oriktigt att enligt det foreliggande 
förslaget regeringen har tillerkiints en rad organisatoriska och administrativa 
befogenheter rörande lagrådet. Sålunda bör högsta domstolen och regerings

rätten. gemensamt eller var för sig. fatta de administrativa beslut som 
erfordras rörande lagrådet, t. ex. förordna om antalet lagråd. bestämma vilka 
som skall vara lagrådsledamöter. även sådana ledamöter som ej är aktuella 
medlemmar av de båda högsta domstolarna. Lagrådet bör sjiilvt fördela sina 
medlemmar på avdelningar. Organisationen !Inser att det för lagrådets fria 
ställning är av vikt att det inte administrativt leds av regeringen. 

S1•e11ska m·dcl11i11ge11 a1· /111ernario11el/aj11risrkommissione11 föreslår att första 
stycket får följande lydelse: "Avdelning består av tre ledamöter. Om särskilda 
skäl föreligger. får regeringen efter framställning av lagrådet bestämma att 
avdelning skall bestå av fyra ledamöter vid behandlingen av visst iiren
de." 

Regeringsrätten anser att börjedagen för en lagrådsperiod bör anges. inte till 
början av högsta domstolens höstsession, utan till ett bestämt datum, t. ex. 
den I oktober. 

9' . ~ 

Sw!riges .fiirfarra1:förb1111d påpekar att i andra stycket har insmugit sig ett 
tryckfel: "sammanfällt". Ej heller ordet samfällt anser förbundet vara 
adekvat för den avsedda situationen. Det torde vara lämpligt att använda 
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samma uttryck som för högsta domstolen 3 kap. 5 ~ r~\ttegångsbalkcn, 

n~imligcn "i dess helhet"'. 

l!iigsra doms10/e11 har inte funnit anledning till erinran mot omröstnings

regeln. Regeln har enligt domstolen fått en allmän utformning och det 

förutsätts att lagrådet även i fortsättningen skall kunna ge sina yttranden en 

sådan form att olika nyanser och enskilda ledamöters uppfattning i särskilda 

frågor kan komma till uttryck. 

Rrgeringsriirrcn ställer sig däremot mycket tveksam till omröstningsregeln. 

Någon omröstning i vedertagen mening har hittills inte tillämpats i lagrådet i 

granskningsärenden. Lagrådsutredningen har (s. 277) redogjort för gällande 

ordning och de skäl som bär upp densamma. Lagrådsutredningen finner 

emellertid att. eftersom lagrådet. ehuru det inte har beslutande funktioner, 

principiellt inte skiljer sig från andra myndigheter, det framstår som naturligt 

att lagrådet, när det avger begärt yttrande över ett lagförslag alltid redovisar 

myndighetens mening. Det kan emellertid enligt regeringsrättens mening 

diskuteras om inte lagrådet skiljer sig från övriga myndigheter just däri att 

vanliga beslutsregler inte lämpligen bör tillämpas när lagrådet avger yttrande. 

Det kan inte vara önskvärt att lagrådets ledamöter på samma sätt som t. ex. 

ledamöter av en verksstyrclse skriver sig samman för att erforderlig 

röstmajoritet skall erhållas om vad yttrandet skall innehålla i en viss fråga. 

Det är ju tvärtom, som lagrådsutredningen i andra sammanhang framhåller, 

angeläget att vars och ens erfarenhet och kunskaper utnyttjas så effektivt som 

möjligt. En omröstningsregel kan visserligen inte undvaras för lagrådet men 

denna torde endast böra gälla i administrativa ärenden och inte i gransk

ningsärenden. I granskningsärenden 1.0rde liksom hittills ledamöterna ha att 

uttala sina meningar oberoende av varandra och av krav på majoritet för 

ställningstaganden i olika frågor. 

Sveriges .tii1far1a1:fiirh1111d avstyrker förslaget om en omröstningsregel. 

Förbundet konstaterar att det i lagrädet inte förekommer majoritetsbeslut. 

Lagrådets yttrande har ju inte någon konstitutiv betydelse utan utgör en 

rådgivning till den instans, som har påkallat yttrandet. Det är därför enligt 

förbundets uppfattning alldeles meningslöst att söka konstruera någon sorts 

"lagrådets mening" - avgörandet ligger ändå hos den lagstiftande instan

sen. 

16 ~ 

Hugsra domswlen anser att det mec hänsyn till arbetsbelastningen i denna 

domstol och i regeringsrätten är önskvärt att ledamot som ingår i lagrådsav

delning vid avbrott i avdelningens arbete kan tas i anspråk för tjänstgöring i 

domstolen. Denna möjlighet är enligt utredningens förslag begränsad till det 
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fall all regeringen har meddelat lagrådet all det under viss tid inte har något 

iirende all forviinta. Möjligheten bör emellertid stå öppen iiven i andra fall, diir 

lagrådet finner sådan tjiinstgöring möjlig och lämplig. Högsta domstolen 

förordar diirför all förslaget iindras i enlighet hiirmed. 





Lagrådsutredningens förslag 
Fiirslag till 
Lag om ändring i regeringsformen 

Bilaga 3 

Härigenom föreskrives i fråga om regeringsformen 1 

dels att nuvarande 8 kap. 19 ~skall betecknas 8 kap. 20 ~. 

dels att 8 kap. 18 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i 8 kap. skall införas en ny paragraf, 19 ~- av nedan angivna 

lydelse. 

.\'11rnrande lrdl'isc Fiireslagen ~wlclse 

8 kap. 

18 ~ 
För att avge yttrande riff regeringen 

över lag/iirslag skall finnas ett lagråd, 

vari ingår domare i högsta domstolen 

och regeringsrätten. Al'en riksdags111-

sko11fiir inhämra rrrra1u/efi·d11 lagrii

dcr enligr rnd som närmare angil'es i 

riksdagsordningen. Niirmare bestäm

melser om lagrdder meddelas i lag. 

För att avge yttrande över ,lih"slag 

till lag eller annan j(hfarrning skall 

finnas ett lagråd, vari ingår domare i 

högsta domstolen och regeringsrät

ten. 

Yrrrandefiiin lagrdder kan inhäm

ras m• regeringen eller. enl~l!,t l'ad som 

närmare anges i riksdagsordningen. m· 
riksdagsurskott. 

Närmare besrämmelscr om lagrä

dcrs sammansärtning och riiinsrgiiring 

meddelas i lag. 

!9f 

Innan lag besluras skal/yrrrande.tiiin lagrädet inhämras i ärender. niir/iiiga iir 
om 

I . .fiireskrifier i grundlag om /l:rc~/i"iheten. 

J. j(ireskri/iersom innebär begränsning av de.fi"i- och rärrigheter som anges i] 

kap .. 

3 . .f(ireskrifier som a1·ses i] .\1· i detra kapitel, 

4 . .fiireskri/ier som al'ses i 3 .I". omfiireskrifierna gäller bro!f eller rällsl'erkan 

m· bro/I. urredning om brott. fl'Öngsmedel eller utlämning eller annan ärgärd med 

anledning ar brorr eller missrankc om bro/I. 11•dngsmC'del al' annan anledning, 

1 Regeringsformen omtryckt 1976:871. 
2 Av praktiska skäl har 19 ~ i foreslagen lydelse ej begränsats till högerspalten. 
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rl'J..Tisition eller annat .11ida111 /ii1:fi1gandl'. inskriinkningar i riillen a11.f(irvä1Ta 

eller i111w/w /i1s1 egl'11do111 eller 1omträ11. /i1stighershild11i11g. kons11111en1skydd. 

na111r- och 111i(jiit·ärd. 111siik11ing. konkurs clll'r skall {lii i11ko111.1·1 . .flirmiigenher. 

an· eller g(fra. 

5. /(ireskri/ier som arses i 5 1' sdrill gäller den k111111111111ala heska1111i11gl'n. 

fJ . ./(ireskrifier SO/Il (/\'SI'.\ i /8 f /l'Cdje Sl_l'ckel. 

7 . .fiireskrificr som m·.,cs i I I kap. I {fiirsra stycker andra 111c11i11grn, 3 ffiirsra 

111c11i11gen. 41'. 5 1'fiirsra srycket 2. /O 11 eller// .11andra111eni11gc11 eller 

8. /iireskrificr so111 111•.ses i 2 ka11. 2 .11 andra sryckcr 11:rck/i-ihcts/iimrd

ningen. 

Lagrddcrs yrrrandc bchiit·cr dock ej i11hii111tas be1rä!Ja111/c jöreskri/i, som 

11ä111111s ijiirsra srrcket 2 eller 4. endast därför all s1raf/i1ns1•a1)örcskrii•es. om ej 

strängare strq/Tiin/ängelsc i cl/ dr sta1f~as/ör brollet. J.'ad 1111 har sagrs gäller <:i 
.fiirnkrifier i allmän .wa.f/lag. 

Uwn hinder ar rad som siigs i .fiirsra sryckl'I hchiirer lagrdclcts y11ra11dc ej 

inhämras 

I. ifi'dga omförcskrifiN som 1~j iir ar nwra i11gri11and1· betydclsc.fiir enskilda 

och ej heller är ar i/1\'ccklad heskafknhet, 

2. i.fi-dga om.flircskr!fier m· sddanr slag all det med hänsrn till lagrådswansk-

11i11gcm iindamdl är Uf'!Wnbart obehii\>11)!,I alf höra lagrådet, 

3. om lagrdders hiirande skullc.flirdröja lagstifiningsfi'dgans hehandling sd. all 

m·serä/'/ 111e11 skulle uppkomma. 

Ändringarna i regeringsformen träder i kraft den 1 januari 1980. 

Bestämmelserna i 8 kap. 19 ~ i dess nya lydelse gäller dock ej i fall då lag 

skall beslutas på grund av proposition, som har avlämnats till riksdagen före 

ikraftträdandet, eller på grund av förslag som dessförinnan har väckts inom 

riksdagen. 

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till eller avses där 

eljest föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag. tillämpas i 

stiillet den nya bestämmelsen. 
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