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Lag 
om ändring i lagen (2002:801) om ändring i 
tryckfrihetsförordningen;

 

utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 7 kap. 4 § tryckfrihetsförord-
ningen

 

2

 

 i stället för dess lydelse enligt lagen (2002:801) om ändring i tryck-
frihetsförordningen skall ha följande lydelse.

 

7 kap.

 

4 §

 

Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän tryckfrihet
skall såsom tryckfrihetsbrott anses följande gärningar, om de begås genom
tryckt skrift och är straffbara enligt lag:

1. högförräderi, förövat med uppsåt att riket eller del därav skall med
våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd läggas
under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del
av riket skall sålunda lösryckas eller att åtgärd eller beslut av statschefen,
regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall med utländskt bistånd
framtvingas eller hindras, såframt gärningen innebär fara för uppsåtets för-
verkligande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant högförräderi; 
2. krigsanstiftan, såframt fara för att riket skall invecklas i krig eller andra

fientligheter framkallas med utländskt bistånd;
3. spioneri, varigenom någon för att gå främmande makt till handa obehö-

rigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande försvarsverk, vapen, för-
råd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut, eller något
förhållande i övrigt, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra
men för totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet, vare sig uppgiften är
riktig eller ej;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant spioneri; 
4. obehörig befattning med hemlig uppgift, varigenom någon utan syfte

att gå främmande makt till handa obehörigen befordrar, lämnar eller röjer
uppgift rörande något förhållande av hemlig natur, vars uppenbarande för
främmande makt kan medföra men för rikets försvar eller för folkförsörj-
ningen vid krig eller av krig föranledda utomordentliga förhållanden eller
eljest för rikets säkerhet, vare sig uppgiften är riktig eller ej;
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försök eller förberedelse till sådan obehörig befattning med hemlig upp-
gift;

stämpling till sådant brott, om detta är att anse som grovt, vid vilken be-
dömning särskilt skall beaktas om gärningen innefattade tillhandagående av
främmande makt eller var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till
pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brotts-
lige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom; 

5. vårdslöshet med hemlig uppgift, varigenom någon av grov oaktsamhet
begår gärning som avses under 4;

6. uppror, förövad med uppsåt att statsskicket skall med vapenmakt eller
eljest med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av stats-
chefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall sålunda fram-
tvingas eller hindras, såframt gärningen innebär fara för uppsåtets förverkli-
gande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant uppror; 
7. landsförräderi eller landssvek, i vad därigenom, då riket är i krig eller

eljest i lag meddelade bestämmelser om sådant brott äger tillämpning, någon
missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller för-
leder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet, förråder egendom som är av
betydelse för totalförsvaret eller begår annan liknande förrädisk gärning som
är ägnad att medföra men för totalförsvaret eller innefattar bistånd åt fien-
den;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant landsförräderi eller lands-
svek; 

8. landsskadlig vårdslöshet, i vad därigenom någon av oaktsamhet begår
gärning som avses under 7;

9. ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, varigenom, då riket är i krig
eller eljest i lag meddelade bestämmelser om sådant brott äger tillämpning,
någon sprider falska rykten eller andra osanna påståenden, som är ägnade att
framkalla fara för rikets säkerhet, eller till främmande makt framför eller
låter framkomma sådana rykten eller påståenden eller bland krigsmän spri-
der falska rykten eller andra osanna påståenden som är ägnade att framkalla
trolöshet eller modlöshet;

10. uppvigling, varigenom någon uppmanar eller eljest söker förleda till
brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot
myndighet eller åsidosättande av vad som åligger krigsman i tjänsten;

11. hets mot folkgrupp, varigenom någon hotar eller uttrycker missakt-
ning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på
ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell
läggning;

12. brott mot medborgerlig frihet, varigenom någon utövar olaga hot med
uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på hand-
lingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssamman-
slutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten
i fara;

försök till sådant brott mot medborgerlig frihet;
13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar sexuellt våld

eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till
omständigheterna är försvarlig;
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14. förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller klander-
värd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta
denne för andras missaktning, och, om den förtalade är avliden, gärningen är
sårande för de efterlevande eller eljest kan anses kränka den frid, som bör
tillkomma den avlidne, dock ej om det med hänsyn till omständigheterna var
försvarligt att lämna uppgift i saken och han visar att uppgiften var sann eller
att han hade skälig grund för den; 

15. förolämpning, varigenom någon smädar annan genom kränkande till-
mäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom;

16. olaga hot, varigenom någon hotar annan med brottslig gärning på ett
sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller
annans säkerhet till person eller egendom;

17. hot mot tjänsteman, varigenom någon med hot om våld förgriper sig
på annan i hans myndighetsutövning, i annan verksamhet där samma skydd
åtnjuts som är förenat med myndighetsutövning eller vid biträde till åtgärd
som omfattas av sådant skydd, för att tvinga honom till eller hindra honom
från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd eller varigenom någon sålunda
förgriper sig mot den som tidigare utövat sådan verksamhet eller biträtt där-
vid för vad denne däri gjort eller underlåtit;

försök eller förberedelse till sådant hot mot tjänsteman, såvida ej brottet,
om det fullbordats, skulle ha varit att anse som ringa;

18. övergrepp i rättssak, varigenom någon med hot om våld angriper an-
nan för att denne gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid
förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hin-
dra annan från en sådan åtgärd eller varigenom någon med hot om gärning
som medför lidande, skada eller olägenhet angriper annan för att denne av-
lagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myndighet eller
för att hindra honom från att avge en sådan utsaga.

På regeringens vägnar
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