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FÖRORD

åk Ila demokratier har en samling grundläggande regler för hur landet 
skall styras. Ibland används ordet konstitution, ibland författning 

< > eller grundlag. Dessa spelregler för hur de politiska besluten skall
fattas brukar rymmas i ett enda dokument, men Sverige har fyra grundla
gar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformen är den som mest liknar andra 
länders författningar.

Sveriges författningshistoria uppvisar en blandning av kontinuitet och 
förändring. I vissa avseenden har vi unikt långa och obrutna traditioner. 
Sverige har till exempel länge varit ett självständigt och enat rike. Sam- 
hällskulturen har sedan urminnes tider betonat lagstyre och menighetens 
delaktighet i de gemensamma besluten. Men den konstitutionella utveck
lingen bär också spår av statsvälvningar och reformambitioner.

Eftersom många konstitutionella principer har en lång historia spelar 
grundlagen en fascinerande dubbelroll. Den speglar samhällets ursprung 
samtidigt som den bidrar till att forma samhällets framtid.

Liksom många andra demokratier står Sverige inför utmaningen att re
formera sina politiska institutioner. SNS författningsprojekt har som syfte 
att ge ett underlag till den författningspolitiska debatten. Frågan är vad 
som skulle hända om grundlagen ändrades. I det sammanhanget är landets 
egen historia en viktig erfarenhetsbas.

Denna samling av konstitutionella urkunder har tillkommit i förhopp
ningen att en bättre förståelse av vår egen historia underlättar debatten om 
det demokratiska systemets framtida utformning.

Boken gör inte anspråk på fullständighet, men avsikten är att presentera 
de dokument som bäst speglar Sveriges författningsutveckling. Inlednings
vis återges landslagarnas kungabalkar, som brukar betraktas som våra 
första grundlagsliknande stadgar. Dessutom ingår alla regeringsformer, in
klusive den nu gällande. Här ryms även originalversionen av den unika 
tryckfrihetsförordningen från 1766.
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Dokumenten återges i kronologisk ordning. En ingress ger ytterligare 
upplysningar om respektive dokument. Doktorand Jori Munukka svarar 
för juridisk fackgranskning av författningstexterna. Senare tiders grund- 
lagsrevisioner har granskats av fil lic Hans Hegeland. Boken inleds med 
professor Nils Stjernquists fågelperspektiv på svensk författningshistoria. 
Nils Stjernquist svarar också för den avslutande litteraturförteckningen.

Stockholm i september 1999
Olof Petersson och Anna Wahlgren
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1. Lagens primat - lagbundenheten
Svensk författningshistoria är lika spännande som omväxlande. I ett inter
nationellt perspektiv är den unik. Statsskicket har skiftat mellan envälde, 
maktdelning och parlamentarism, stundom med tvära kast. Parlamenta
rism återfinns inte bara under tiden efter demokratins definitiva genom
brott 1917 utan även på 1700-talet under frihetstiden.

Av vikt är att under de ca 800 år som vi kan följa författningsutveck- 
lingen i vårt land har samhällsstrukturen ändrats i grunden. Under medel
tiden växte ständersamhället fram med de fyra stånden, adel, präster, bor
gare och bönder. Det bör särskilt noteras att bönderna fick utgöra ett eget 
stånd, det fjärde. Ute i Europa var eljest treståndsmodellen den vanliga. 
Avvikande från europeisk standard är även att feodalismen och livegen
skapen aldrig vann insteg i Sverige.

Väsentlig var även den påverkan som kom från den romerska rätten, via 
den katolska kyrkan och dess ordercentral i Rom.

Men trots de många och ibland tvära omkastningarna i författningsut- 
vecklingen har det ända från början funnits en genomgående princip: 
”Land skall med lag byggas”. Principen är klart uttalad i förordet till 
Upplandslagen från 1296 och är hämtad från den romerska rätten. I lag
regleringens princip ligger lagbundenhetens. Denna värnar om rättssäker
heten. Även vakthållningen kring rättssäkerheten har medeltida rötter. 
Lagbundenhetens princip har dock, som vi kommer att få se, vid flera till
fällen ifrågasatts och någon gång rentav underkänts.

Lagen utgör alltså själva fundamentet för staten. Visserligen förekom 
stundtals avvikelser, ofta under häftig diskussion om rättsreglernas inne
börd, men lagbundenheten kunde som princip även framhållas under 
enväldesperioderna. Också Carl XI kände sig, i varje fall någon gång, stå 
under lagen. Berömd är uppmaningen i hans brev 1682 - samma år som 
han genomförde det definitiva enväldet - till domare och tjänstemän, att 
han inte ville att ett kungligt beslut skulle genomföras om det stod i strid 
med någon medborgares rättigheter.

Med lagen som grundval för staten följde i regel också ett avståndsta
gande från envälde. Redan Rimbert, Ansgars efterträdare som ärkebiskop 
i Hamburg och därmed högste själasörjare för hela Norden, berättar i sin 
levnadsteckning över sin företrädare, att hos svearna var det mera brukligt 
att offentliga angelägenheter avgjordes genom enhälliga beslut av folket än 
genom kungliga dekret. Under fredstid måste förhandlingar äga rum på 
tingen.

Vill man följa den svenska författningsutvecklingen genom tiderna, är 
det därför naturligt att utgå från gällande regelverk och se hur detta till- 
lämpades.
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2. Det konstitutionella regelverket
Lagen var ursprungligen till sin natur evig och därför i princip oföränder
lig. Det fanns då från principiell synpunkt ingen anledning att skilja mel
lan grundlag och annan lag. Kungabalken, som i och för sig kan betraktas 
som grundlag, ingick i landslagen som jämställd med övriga balkar. Lagen 
kunde emellertid förbättras eller ändras, t. ex. genom en förklaring av riks
dagen om det rätta förståendet av dess innehåll. I ingressen till 1719 års 
regeringsform säger sig ständerna ha antagit denna ”till evärdligt faststån- 
dande” men förbehåller sig samtidigt att ”om framdeles någon uttydning, 
förbättring eller ändring härå behövdes, sådant på allmän riksdag” göra.

På grund av de många ändringar som faktiskt gjordes ansågs det nöd
vändigt att ge grundlagen ett bättre skydd. Vid riksdagen 1765-1766 
bestämdes att allt vad ständerna vid ett riksmöte ansåg för framtiden nöd
vändigt att ”förklara, tillägga, lämpa och förbättra” i grundlagen, skulle 
komma ”under slutligt beprövande” först vid nästa riksmöte. Det skall 
tillfogas att varje riksmöte fram till representationsreformen 1866 före
gicks av riksdagsval. Därmed hade vi fått den modell för grundlagsändring 
som gäller än i dag. En modell som, när den infördes, var unik.

Det blev då nödvändigt att klart skilja mellan grundlag och annan lag. 
Vid riksdagen 1765-1766 bestämdes att till grundlag skulle först och 
främst räknas regeringsformen och riksdagsordningen samt den vid 
samma riksmöte antagna tryckfrihetsförordningen.

Med 1772 års regeringsform återgick man till den gamla synen. 
Regeringsformen betraktades som i princip orygglig. Men med 1809 års 
regeringsform återvände man till principerna från 1766. Och dessa gäller 
alltjämt enligt 1974 års regeringsform.

Konstitutionell betydelse hade även ståndsprivilegierna. Adelns privile
gier går långt tillbaka i tiden. Med Alsnö stadga ca 1280 reglerades rust- 
tjänsten och skattefriheten. Ett samlat dokument kom 1612 och sedan, vid 
början av frihetstiden, 1719 och 1723 samt därefter 1762. Prästerna erhöll 
privilegier redan under 1200- och 1300-talen och liksom adeln ett samlat 
dokument 1650 och 1723. Något samlat dokument för borgarståndet 
fanns inte, utan varje stad hade sina egna privilegier. I samband med 
Gustaf III:s andra revolution (1789), då kungen för att få de tre lägre stån
den på sin sida inskränkte adelns privilegier, erhöll den svenska och finska 
allmogen en försäkran om sina rättigheter. En allmän nivellering av stånds
privilegierna kom sedan med 1809 års regeringsform. Kvar till och med 
1866 stod dock ståndens representationsrätt vid riksmötena.

Av väsentlig betydelse för maktfördelningen och arbetsformerna på rid- 
darhuset var riddarhusordningen. Den föranledde stundtals häftig diskus
sion mellan högadeln och lågadeln. Den första riddarhusordningen bär
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årtalet 1626. Sedan följde nya upplagor 1720 och 1762. Gustaf III åter
upplivade 1626 års. Efter 1809 års revolution kom en hel rad nya riddar
husordningar, de första 1810 och 1812 och den sista 1866 i samband med 
representationsreformen.

3. Tiden före riksenheten
Det fanns antagligen redan under förkristen tid lagar för de olika land
skapen (landen). Så tidigt alltså att de inte förelåg upptecknade i skriftlig 
form utan i stället fick traderas muntligen. Lagen skulle, som det hette, 
”täljas”. Efter hand började de dock nedtecknas. Äldst av detta skikt av 
landskapslagar är den äldre Västgötalagen från 1220-talet. Betydelseful
last är Upplandslagen från 1296.

Sammansmältningen av de olika landen till ett rike tog tid. Under den 
äldre medeltiden hade det rått konkurrens mellan de Sverkerska och de 
Erikska ätterna om vem som skulle besitta kungavärdigheten. Men med 
folkungaättens inträde blev det stabilare. Och under Magnus Ladulås och 
Birger Jarl började kungens inflytande öka, något som torde ha varit en 
förutsättning för landens sammansmältning till ett rike. Signifikativt är att 
Upplandslagen 1296 liksom Södermannalagen 1327 fick kunglig bekräf
telse.

När kan man då tala om Sverige som ett rike? Med utgångspunkt från 
lagens primat kan det vara lämpligt att välja startpunkten för vår resa med 
tillkomsten av den första för hela riket gällande allmänna lagen, Magnus 
Erikssons landslag från omkring 1350. Den hade utarbetats av en kunglig 
lagkommission, ett av de många bevisen på kungamaktens ökade betydel
se, och sedan godkänts vid landstingen, vilket dock i några fall dröjde 
länge. Ungefär samtidigt med landslagen tillkom en stadslag. Landslagen 
ersattes i sinom tid av 1736 års lag. En ”föregångare” till Magnus Eriks
sons landslag var det ”frihetsbrev” som utfärdades i samband med valet 
1319 av den då minderårige Magnus Eriksson till kung. En ny och revide
rad upplaga av landslagen kom 1442, kallad Kristoffers efter den då rege
rande kungen. Den ändrade knappast något i de delar som här är av intres
se. I tryck publicerades den först 1608 på Carl IX:s tid.

4. Medeltiden 1350-1520
Kungabalkens tid

Landslagen innehöll en kungabalk. Den kan betraktas som motsvarighe
ten till våra dagars regeringsform.

Kungabalken fick många år på nacken. Den upphävdes formellt inte
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förrän med 1809 års regeringsform. Under enväldesperioderna, då det inte 
fanns en gällande regeringsform, utgjorde den det konstitutionella funda- 
mentet.

Kungen
Kungen var inte bara symbolen utan även förutsättningen för riksenheten, 
låt vara att hans maktställning kunde variera beroende på att andra makt- 
strävare ville göra sig gällande, som kyrkan, stormännen och städerna, 
bland de sistnämnda framför allt Stockholm.

Det var liksom på landskapslagarnas tid i princip valriket som gällde. 
Kungabalken innehåller utförliga bestämmelser om kungaval, vilka i bety
dande utsträckning går tillbaka till bestämmelser i landskapslagarna. Ofta 
citerat är stadgandet i äldre Västgötalagen att ”svear äga konung taga och 
så vräka”. Likaledes finns bestämmelser om kungens ställning och befo
genheter.

Landslagens kungabalk fastslår valriket med satsen: ”Nu är till kon
ungariket i Sverige konung väljande och ej ärvande”. Valet regleras i 
detalj. Det skedde vid Mora stenar (ting) utanför Uppsala. Där infann sig 
de olika landens lagmän, var och en tillsammans med tolv ”vittra och snäl
la män”. Denna valförsamling förrättade valet, och den valde dömdes till 
konung (till Uppsala öd). Upplands lagman med sina män började välja 
och därefter följde de övriga landen i en bestämd ordning. Kungen och all
mogen avlade eder. Kungen fick bl.a. lova att ”all rättvisa och sanning 
styrka, älska och gömma och all vrångvisa och osanning och all orätt 
nedertrycka både med rätt och med sin kungliga makt”, en formulering 
som levde kvar ännu i 1809 års regeringsform i dess berömda 16 §. Sedan 
kungen avlagt sin ed, ”då [var] han laglig konung över allt Sverige”. Efter 
valet red den nyvalde sin Eriksgata, och vid möten ute i landstingen upp
repade kungen och (den lokala) menigheten sina eder.

Det var alltså valrikets princip som gällde. Det låg dock i sakens natur 
att en sittande kung sökte säkra att han skulle komma att efterträdas av 
sin son eller annan nära släkting. Enligt kungabalken skulle den valde vara 
”helst av konungasöner, om sådana finnas”. Kungamaktens talesmän 
sökte få fram en direkt bestämmelse om arvrike. En sådan bestämmelse 
fanns med i den berömda unionsförfattningen från 1397, som dock knap
past blev giltig. Men mer än en gång anordnades det tronföljarval. Arv
riket förverkligades först under Gustav Vasas tid.

Under unionstiden blev det ”stormigt” vid kungavalen, låt vara att 
kungabalken alltjämt gällde och till formen iakttogs i betydande utsträck
ning. Men valförrättningen vid Mora stenar blev efter hand närmast en 
ceremoniell akt. Kristian I var den siste som utsågs där. Den siste unions-
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kungen Kristian II valdes år 1520 i Stockholm under livliga diskussioner 
av rättslig art. Kristian, som stödde sig på att han tidigare utsetts till tron
följare, fick hjälp i argumentationen för sina anspråk av bl.a. det kejserli
ga sändebudet, den vittlagfarne doktorn Johan Zucket. Gustaf Vasa valdes 
till kung 1523 i Strängnäs och kröntes fem år senare i Uppsala.

Vid valet av Magnus Eriksson till kung 1319 uppdrogs vissa riktlinjer 
för beskattningen. Om hjälp behövdes av hela riket, skulle rådet dryfta 
frågan inbördes och därefter med allmogen i de olika landsdelarna. Prin
ciperna efterföljdes inte. Nya regler kom i kungaeden i Magnus Erikssons 
landslag. Kungen skulle lova att ”leva vid Uppsala öd, kronogodsen och 
årliga laga utskylder” och inte pålägga några andra skatter annat än vid 
anfall av ”utländsk här, hednisk eller kristen” och vid liknande situatio
ner.

Riksrådet
Kungabalkens åttonde punkt innehåller bestämmelser om rådet, ett organ 
som vunnit stadga redan under Magnus Ladulås tid mot 1200-talets slut. 
Kungen ägde efter valet välja sitt råd. Först ärkebiskopen, som var själv
skriven, samt biskopar och klerker så många han fann tjänligt. Därtill tolv 
riddare och svenner.

Rådet ålåg att a) råda kungen det, som de visste vara ”honom och hans 
land nyttigt och gagneligt”, b) styrka honom till rikets rätt, att han må 
hålla de eder han svurit riket och allmogen honom samt c) hålla allt det 
hemligt kungen ville ha hemlighållet. Mot slutet av medeltiden, allt efter
som kungamakten försvagades, blev rådet en maktfaktor av rang. Kung
ens makt inskränktes genom handfästningar och konungaförsäkringar till 
rådet och adeln. Ett långtgående exempel är Albrekt av Mecklenburgs för
säkran 1371 - vår första kungaförsäkran - i vilken denne fick lova att 
rätta sig efter rådets mening i alla viktigare ärenden.

Ständerna
Riksdag var ursprungligen en från Tyskland inlånad beteckning på ett all
mänt möte, ett riksmöte. Beteckningen används första gången 1561 i sam
band med ett riksmöte i Arboga. Med representationsreformen 1866 fick 
termen också beteckna statsorganet folkrepresentationen. Med 1974 års 
regeringsform reserverades termen för statsorganet. Termen ”ständer”, 
likaledes hämtad från Tyskland (latinska ordet ”status”), användes första 
gången i samband med riksdagen i Västerås 1544.

Redan kungabalkens valförsamling utgjorde en representation för hela 
landet, för hela folket. Ett berömt kungaval är valet 1319 av den minder
årige Magnus Eriksson till kung. Det förekom ej sällan herredagar med
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möte mellan rådet och frälset. Men som krav på att vi skall kunna tala om 
en ”riksdag” gäller traditionsenligt att samtliga fyra stånd skall vara repre
senterade.

När debuterade den svenska fyrståndsriksdagen? Därom har de lärde 
tvistat. Det har pekats på en kallelse till ett allmänt möte i Kalmar 1359. 
Dit skulle komma fyra män av allmogen från varje lagsaga, nämnde män 
från varje köpstad, två kaniker från varje domkyrka med sin biskop samt 
frälset, så många som ville. Men detta möte var närmast ett herremöte. 
Sedan fick Arboga möte 1435 länge utgöra riksdagens startpunkt, det 
möte då Erik av Pommern avsattes som kung och Engelbrekt valdes till 
riksföreståndare. Men senare forskning har bestritt att Arboga möte 1435 
eller andra ungefär samtidigt hållna möten kan betecknas som ”riksdag”. 
”De mödor som nedlagts på att i 1430-talets riksmöten återfinna fyr
ståndsriksdagen”, skriver Herman Schück i ”Riksdagen genom tiderna” 
(s. 31), ”har trots lärdom och skarpsinne varit missriktade.” Men olika 
typer av möten mellan olika samhällsgrupper från hela eller en stor del av 
landet blev under unionstiden en allt viktigare maktfaktor. Riksförestån
darna vädjade vid flera tillfällen till ett sådant riksmöte i sin kamp mot 
unionskungen. Det rådde under senare delen av unionstiden en påfallande 
inte bara politisk utan även en konstitutionell röra.

Kyrkan
Svenska kyrkan blev 1164 en provins av den romerska och fick i Vatikanen 
sin ordercentral. Kyrkan kom under medeltiden att utöva ett stort infly
tande. Den blev också representerad av ett eget stånd i riksdagen. Avsikten 
var att landslagen skulle innehålla en särskild kyrkobalk, men så blev inte 
fallet på grund av oenighet mellan kyrka och stat om utformningen. I stäl
let brukade landskapslagarnas kyrkobalk som Upplandslagens och Öst- 
götalagens tillämpas. Kyrkan var pådrivande när träldomen förbjöds 
1335-

Med kyrkan kom indelningen i stift och socknar. Socknen hade under 
kyrkoherdens ledning ett ansvar inte bara för själva kyrkan utan även för 
en rad andra frågor som fattigvård och undervisning. Det fanns alltså 
redan tidigt en sockensjälvstyrelse. Besluten fattades på sockenstämman.

Städerna
De äldsta stadsprivilegierna är från 1200-talet. Samtidigt med landslagen 
tillkom en särskild stadslag. Borgarna var uppdelade i köpmän och hant
verkare, de senare organiserade i skrån. En stad styrdes förutom av en 
kunglig fogde av borgmästare och rådmän, som tillsammans bildade rådet. 
Borgarna var också representerade av ett eget stånd i riksdagen. Mot slu-
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tet av medeltiden kom städerna och då framför allt Stockholm att spela en 
viktig roll i det politiska spelet. Det tyska inflytandet över städerna och 
stadsbildningen var betydande. Enligt stadslagen skulle hälften av rådet i 
en stad vara tyskar. Bestämmelsen upphävdes efter slaget vid Brunkeberg 
1471.

Under senare delen av medeltiden var Hansan - en sammanslutning av 
städer runt Östersjön - en viktig maktfaktor och spelade en väsentlig roll 
i unions tvister na. Hansans centralort var Lübeck. Hansan understödde 
Gustav Vasa i kampen mot Kristian II men betingade sig en betydande 
ersättning, något som ledde till krig.

5. Äldre Vasatiden 1521-1611
Gustav Vasa svetsade hårdhänt samman riket. Uppror från adel och bön
der slogs ned, och kyrkan förstatligades genom reformationen.

Reformationen och övergången till statskyrkan 1527

Riksdagen i Västerås 1527 utgör brytpunkten. Genom en reduktion av 
kyrkans och klostrens egendomar undanrycktes kyrkans ekonomiska 
grundval. Beslutet går under namnet Västerås recess. Biskoparna blev inte 
längre rådsmedlemmar. Och vägen var definitivt öppnad för reformatio
nen och statskyrkan. Prästerna var emellertid alltjämt representerade vid 
riksdagarna med ett eget stånd, som kunde utöva ett betydande inflytan
de.

Arvföreningen 1544

Vid riksdagen i Västerås 1544 fastslogs arvriket, vilket var ett brott mot 
landslagens kungabalk. Arvföreningen innebar att kronan skulle gå i arv 
efter förstfödslorätt på manssidan.

Ständerna

Det har med fog sagts (Herman Schück) att riksdagarna i Västerås 1527 
och 1544 utgör den egentliga startpunkten för den svenska riksdagen. 
Utgångspunkten var principen i den romerska rätten att ”det som alla 
angår bör ock av alla samtyckas” (quod omnes tangit ab omnibus com- 
probetur). Detta är en princip som pekar mot demokrati. Under striderna 
mellan Gustav Vasas söner, särskilt under Erik XIV:s tid, hölls relativt sett 
fler riksdagar än tidigare, och ständerna kom därmed att spela en viktiga
re roll.
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Gustav Vasas testamente 1560

Genom testamentet delades riket mellan Gustav Vasas söner på så sätt att 
de yngre sönerna fick hertigdömen. Detta ledde till inbördes fejder.

Konungaförsäkran 1594

När Johan III:s son Sigismund ärvde den svenska kronan, blev situationen 
konfliktladdad, därför att Sigismund var katolik. Den protestantiska fron
ten i Sverige svetsades samman vid ett möte i Uppsala 1593, vid vilket pro
klamerades anslutning till den rena evangeliska läran enligt Augsburgiska 
bekännelsen från 1530. Vid sin kröning 1594 fick Sigismund avge en ko
nungaförsäkran. I denna fick han lova att ”hålla” Sveriges religion efter 
Augsburgiska bekännelsen och Uppsala mötes beslut.

Konflikten var emellertid därmed inte bilagd, utan det utbröt ett öppet 
krig mellan Sverige, under ledning av hertig Carl, och Sigismunds Polen. 
Sigismund landsteg med en här 1598 men besegrades vid Stångebro. 
Följande år avsattes han som svensk kung och efterträddes av hertig Carl 
(Carl IX). Tronföljden ordnades genom en ny arvförening i Norrköping 
1604. Den medgav även kvinnlig tronföljd.

6. Yngre Vasatiden 1611-1654
Konungaförsäkran 1611

Vid Carl IX:s frånfälle 1611 var Gustaf Adolf endast 17 år. Enligt gällan
de bestämmelser skulle han vänta med fullt trontillträde tills han fyllt 24. 
Han tillträdde dock omgående men fick i en försäkran gå med på de krav 
som rådet och adeln uppställde för regeringens förande. Han fick bl.a. lova 
att besätta rikets viktigaste ämbeten med adelsmän, att inte stifta ny lag 
eller ändra gammal utan rådets och ständernas samtycke, att inte pålägga 
skatter utan rådets vetskap och ”deras samtycke, som vederbör”, att inte 
börja krig eller ingå fred eller förbund utan rådets och ständernas vetskap 
och samtycke samt att inte betunga ständerna med många möten. Löftena 
hindrade inte kungen från att omgående börja krig med Danmark och att 
därefter engagera sig i det trettioåriga kriget, ett engagemang som ledde till 
att Sverige blev en av Europas stormakter.

Riksdagsordningen 1617

I denna vår första riksdagsordning - visserligen aldrig antagen eller god
känd av ständerna men dock tillämpad - reglerades formerna för riks- 
dagsarbetet. Principen var att det var kungen som personligen ledde riks- 
dagsarbetet. De fyra stånden fick nu en mera fast struktur. Adeln fick sin 
första riddarhusordning 1626. Det blev efter hand nödvändigt att få ord-
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nade former för det arbete vid ett riksmöte som bedrevs i en trängre krets. 
Utskottssystemet tog sin början 1627 med sekreta utskottet. Gustaf II 
Adolf hade, som ovan nämnts, i sin försäkran 1611 måst lova att inte 
betunga ständerna med många riksdagar. Efter hand skedde en omsväng
ning i denna ständernas syn på behovet av ett riksmöte.

Regeringsformen 1634

Vid Gustaf II Adolfs död 1632 var tronföljaren, drottning Christina, ännu 
inte fyllda sex år. Några bestämmelser om förmyndarregering fanns inte. 
Två år senare tillkom genom vår första regeringsform - den kallas i inled
ningen för ”regeringsform eller ordinance” - utförliga bestämmelser om 
organisationen av regeringen och förvaltningen, om de fem höga riksäm- 
betsmännen, om rådet, om rikskollegierna (de centrala ämbetsverken), om 
lantregeringen i länen och om riksdagssammankomster men ingenting om 
ständernas befogenheter. Med 1634 års regeringsform, ett verk av en av 
våra största statsmän genom tiderna, rikskanslern Axel Oxenstierna, lades 
grunden till den svenska statsförvaltningen, en grund som alltjämt är av 
betydelse. Den kom i en första omgång att gälla under drottning Christinas 
minderårighetstid.

7. Karolinska tiden 1654-1718
Additamentet 1660

Då Carl X Gustaf gick bort 1660, var tronföljaren, Carl XI, ännu inte fyll
da fem år, och därmed inträdde åter en lång tid av förmyndarregering. 
Carl Gustaf hade skrivit ett testamente, i vilket hans gemål drottning 
Hedvig Eleonora och hans bror hertig Adolf Johan insatts som förmynda
re och förmyndarregering. Ständerna sköt emellertid testamentet och her
tigen åt sidan och uppdrog förmyndarregeringen åt drottningen och de 
fem höga riksämbetsmännen, som var chefer för rikskollegierna. Det 
bestämdes att regeringen skulle föras enligt 1634 års regeringsform. Men 
ett viktigt tillägg, ett additament, till regeringsformen beslöts. Additamen
tet stärkte ständernas position. En viktig nyhet var att de skulle samman
komma vart tredje år. Riksdagen blev därigenom för första gången ett 
”ordinarie” statsorgan och inte längre enbart ett organ som skulle samlas 
när kungen så önskade. Betecknande är att 1660-talet har kommit att kal
las för den lilla frihetstiden.

Landets centralbank, riksbanken, tillkom 1668. Den var redan från bör
jan en myndighet under riksdagen.

LAND SKALL MED LAG BYGGAS 19



Det karolinska enväldet

De yttre omständigheterna - krigen, ekonomin och ståndsstriderna - utgör 
bakgrunden till det karolinska enväldet. Metoden för dess införande var 
lagförklaringar, som Carl XI lät ständerna göra.

Det hade ifrågasatts om inte 1634 års regeringsform borde gälla även 
med myndig konung. Carl XI slog bakut och lät ständerna vid 1680 års 
riksdag förklara att regeringsformen inte band kungen. Den kunde han 
ändra efter godtycke. Ständerna förklarade vidare att kungen inte var bun
den av rådets mening, då han styrde riket med råds råde, att han endast 
var ansvarig inför Gud samt att rådet inte var någon medlare mellan kung
en och ständerna.

Vid riksdagen 1682 fick kungen hela lagstiftningsmakten i sin hand, i 
det han lät ständerna förklara att ”i fråga om ändring, förklaring eller för
bättring av allmänna lagen” ägde kungen rätt att sådant göra. Men stän
derna tilläde att de var förvissade om att kungen i så fall lät dem få del 
därav. Vid riksdagarna 1689 och 1693 erhöll kungen fullmakt att i hän
delse av krig pålägga folket skatter. Detta totala envälde kom till vältaligt 
uttryck i ständernas suveränitetsförklaring 1693, där det sägs, att kungen 
är ”en envålds allom bjudande och rådande suverän konung, den ingen på 
jorden är för dess aktioner responsabel utan har makt och våld efter sitt 
behag och som en kristlig konung att styra och regera sitt rike”. Ordalag 
som för tanken till den franske rättsfilosofen Jean Bodins definition av 
”suveränitet” som en högsta, av lagarna obunden makt (summa legibus 
soluta potestas), en makt som Bodin knöt till fursten.

Med enväldets införande bröts rådets och adelns makt. Den ekonomis
ka förutsättningen var reduktionen, som berövade adeln dess ekonomiska 
grundval. Även här var instrumentet en lagförklaring av ständerna 1682. 
Därtill kom räfsten med Carl XI:s förmyndare, vilken bragte de gamla 
ledande adelssläkterna i ekonomisk ruin.

Carl XI kände sig dock stundom, som tidigare framhållits, stå under 
lagen. Annorlunda blev det under Carl XII, som till bristningsgränsen 
utnyttjade fullmakten att utskriva skatter. Någon riksdagskallelse utfärda
de han inte. Rådet sammankallade emellertid ett utskottsmöte 1710 och 
ett ständermöte 1713 för att söka bemästra den bekymmersamma situa
tionen med dåliga statsfinanser och med en kung som krigade i främman
de länder. Något resultat blev det inte. Kungen förbjöd ständermötet. Han 
degraderade i själva verket både riksrådet och ständerna. Riksrådet skulle 
kallas Kungl. råd, och rikets ständer döptes om till Kungl. Maj:ts ständer.

Nämnas bör att 1686 tillkom en kyrkolag. Tidigare hade, som redan 
framhållits, diskuterats att till landslagen foga en särskild kyrkobalk.
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8. Frihetstiden 1719-1772
Regeringsformerna 1719 och 1720, konungaförsäkringarna 1719,1720 och 
1751

Carl XII:s regerande, som fört landet till avgrundens brant, tog ett abrupt 
slut med skottet vid Fredrikshald den 30 november 1718. Det var uppen
bart att det behövdes ett annat styrelseskick.

Nu framträdde två tronpretendenter, kungens syster Ulrika Eleonora, 
gift med den hessiske lantgreven Fredrik, samt kungens systerson, hertig 
Carl Fredrik av Holstein-Gottorp. Bådas arvsrätt underkändes av stän
derna. I stället valde de 1719 Ulrika Eleonora till drottning. Hon fick då 
acceptera och underteckna en regeringsform samt en kungaförsäkran, 
vilka ständerna redan hade antagit. Aret efter avsade hon sig tronen. 
Ständerna valde då hennes make, Fredrik, till kung. Han fick då likaledes 
underteckna en ny och något reviderad regeringsform och kungaför
säkran.

Ulrika Eleonora och Fredrik hade inga barn. Ständerna utsåg då 1743 
till tronföljare furstbiskopen av Lübeck Adolf Fredrik, som året efter gifte 
sig med Fredrik den stores syster Lovisa Ulrika. Avgörande var att kejsar
innan Elisabeth i Ryssland hade lovat att återlämna ett visserligen något 
reducerat Finland, om Adolf Fredrik valdes. Löftet hölls. Efter Fredrik I:s 
frånfälle 1751 tillträdde Adolf Fredrik som kung 1751 och avgav då en 
kungaförsäkran.

Av väsentlig betydelse var att regeringsformen till skillnad från sin före
gångare skulle gälla även under myndig konung. De konstitutionella 
bestämmelserna byggdes ut jämfört med 1634 års regeringsform, även om 
regeringsformens karaktär av förvaltningsstadga bestod.

I inledningen till 1634 års regeringsform betonades nödvändigheten av 
”ett ordentligt regemente, där konungen sin höghet, rådet sin myndighet 
och ständerna deras skälige rätt och frihet tillbörligen blev behållen och 
någorlunda beskriven”. Under det karolinska enväldet var det kungens 
höghet som stod i centrum, under Axel Oxenstiernas tid var det rådets 
myndighet som dominerade. Nu var tiden kommen för ständernas rätt och 
frihet, som en protest mot det karolinska enväldet. Betecknande är att det 
tidevarv då regeringsformerna 1719 och 1720 gällde kom att kallas ”fri
hetstiden”. I skrift är termen belagd första gången 1755 i tidskriften ”En 
ärlig swensk”.

Kungen
Kungen fick i sin försäkran inte bara ”betyga ett rättvist misshag och en 
billig osmak för den så kallade suveräniteten eller det oinskränkta ko
nungsliga enväldet”. Han fick också lova att ställa sig regeringsformen
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till efterrättelse, att styra riket med råds råde samt att ”alltid instämma 
med samtlige riksens ständer såsom maktägande nu och framdeles att 
göra sådana beslut, stadgar och förordningar om sig och riket, som de” 
kunde ”pröva tjänliga till det allmänna bästa samt deras säll- och trygg
het”.

Riksrådet
Riksrådet bestod av 16 ledamöter, alla utnämnda av kungen. När en råds
plats var ledig, skulle ett utskott bestående av ledamöter från de tre högre 
stånden föreslå kungen tre kandidater, mellan vilka denne hade att välja 
fritt. Senare (1766) blev denna frihet annullerad. Det var alltså ständerna 
som de facto utsåg ledamöterna i frihetstidens regering.

Ständerna var ”redofordrande”. Råden var med andra ord ansvariga 
inför dem. De kunde tilltalas endast för ämbetsfel. Men efter hand utbil
dade sig ett ansvarighetssystem, som låg det politiska nära. Det gällde då 
att ”juridifiera” ett politiskt ärende. Ett riksråd kunde den vägen skiljas 
från sitt ämbete men fick behålla sin riksrådsvärdighet. Förfarandet kalla
des ”licentiering”.

Kungen skulle enligt regeringsformen 13 § styra riket ”med och således 
icke utom, mindre emot riksens råds råde”. Denna bestämmelse skulle till- 
lämpas så att kungen ägde i rådet två röster jämte utslagsröst. Blev han i 
minoritet, skulle han antaga majoritetens förslag ”såsom efter all förmo
dan det säkraste och bästa” (RF 15 §).

Regeringsärendena bereddes i kanslikollegiet, vars chef kanslipresiden
ten var utrikesminister och rådets främste ledamot.

Ständerna
Ständerna var alltså enligt konstitutionen det främsta statsorganet. De 
hade att välja kung eller tronföljare, när så erfordrades, de utsåg de facto 
riksråden, och dessa var ansvariga inför dem. De hade hela lagstiftnings
makten, beskattningsmakten och statsregleringsmakten. De kom också 
genom sitt sekreta utskott att ta hand om utrikespolitiken. Vad rättskip
ningen beträffar ägde ständerna ”efterse” justitierevisionens (högsta dom
stolens) domar, vilket ledde till att envar berörd person kunde överklaga 
hos ständerna. Dessa var vidare ”redofordrande” i fråga om förvaltning
en. Och över huvud gällde att envar som ansåg sig ha lidit men, kunde 
vända sig till dem. Det fanns över huvud ingen laglig gräns för ständernas 
maktutövning.

Värt att understryka är att ombudsmannainstitutionen har sina rötter i 
frihetstiden. Vid den märkliga riksdagen 1765-1766, då vår första tryck
frihetsförordning antogs, utsåg ständerna vår förste justitieombudsman.
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De fyra stånden ”utmejslades” under frihetstiden och skildes klart från 
andra orepresenterade samhällsgrupper.

Representationsrätt på riddarhuset tillkom varje ätts huvudman. Den 
kunde emellertid överlåtas till annan adelsman. Antalet ledamöter kunde 
uppgå till i ooo personer.

I prästeståndet var biskoparna självskrivna ledamöter. Därtill kom en 
representant för varje två eller tre kontrakt, vald av hela stiftet. Antalet 
ledamöter brukade uppgå till något mer än 50 personer.

Varje stad ägde rätt att vara representerad i borgarståndet. Större städer 
kunde sända mer än en representant, mindre städer kunde förena sig om 
en representant. Antalet ledamöter brukade uppgå till ca 80.

Varje härad ägde sända en representant till bondeståndet. Flera härad 
kunde dock förena sig om en representant. Antalet ledamöter brukade 
uppgå till ca 150.

Ämbetsmännen hade ett dominerande inflytande under riksdagarna. 
Det gällde i hög grad inom adeln, som efter Carl XI:s reduktion inte hade 
så många ”tunga” jordägare längre. Prästeståndet var ett renodlat ämbets- 
mannastånd. Och i borgarståndet spelade borgmästarna och rådmännen 
ofta en avgörande roll.

I 1723 års riksdagsordning gavs utförliga bestämmelser om riksdagens 
arbetsformer (se nedan).

Uen frihetstida parlamentarismen
Enligt såväl konstitution som utvecklad praxis var det frihetstida stats
skicket parlamentariskt. Kungen saknade reellt inflytande, rådsmedlem
marna utsågs de facto av ständerna och var ansvariga inför dem. Stän
derna kunde skilja en rådsmedlem från tjänsten. Och det växte fram ett 
fullödigt partiväsen med två dominerande partier, hattarna och mössorna. 
”Parti är fria staters liv”, skrev Jacob Wallenberg 1769 i ”Min son på 
galejan”. Statsskicket uppmärksammades mestadels i positiva ordalag av 
samtidens stora statsteoretiska tänkare som Voltaire, Rousseau och Mably.

Hur fungerade den frihetstida parlamentarismen? Till en början, under 
Arvid Horns långa tjänstgöring som kanslipresident, kunde riksrådet hålla 
ständerna stången. Men efter Horns avgång 1739 försämrades rådets 
situation påtagligt. Ständerna tog kommandot. Adolf Fredrik och Lovisa 
Ulrika sökte på 1750-talet med stöd bl. a. av ett särskilt hovparti att öka 
sin makt men utan resultat. Statskuppsplaner avslöjades 1756, och kunga
paret blev offentligen uppläxat. Det förekom att kungen vägrade under
teckna beslut som rådet fattat och som gått mot hans vilja. Då bestämdes 
att i så fall skulle en namnstämpel användas, något som också skedde.
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Riksdagsordningen 1723

Ständerna skulle enligt regeringsformen samlas till riksmöte vart tredje år. 
Ett riksmöte varade ofta länge, stundom mer än ett år. Riksdagsvalet avsåg 
endast ett riksmöte. När detta slutat, upphörde ledamöternas mandat.

Traditionen i vårt land med en utförlig reglering i en riksdagsordning av 
riksdagsarbetet går tillbaka till frihetstiden.

Adelns sammanträden leddes av en av ståndet vald lantmarskalk, präs
ternas av ärkebiskopen. Talmän i borgar- och bondestånden utsågs av 
kungen, dvs. rådet.

Ärenden väcktes dels genom kungliga propositioner, dels genom motion 
från enskild(a) riksdagsman(män). Ett stånd eller ett landskap ägde vidare 
inkomma med ”besvär”, i vilka man aktualiserade angelägenheter som 
särskilt berörde ståndet eller landskapet.

Under frihetstiden utvecklades utskottsväsendet. Det valdes flera utskott 
eller deputationer. I dessa deltog endast representanter för de tre högre 
stånden. Samarbetet i utskotten innebar ett nedbrytande av ståndsskran- 
korna. Mäktigast var sekreta utskottet, som hade anor från 1627 och som 
bestod av 50 adelsmän, 25 präster och 25 borgare. Till dess kompetens 
hörde utrikesfrågor, statsregleringsfrågor, försvarsfrågor m.m. Ärendena 
var hemliga och gick därför inte vidare till ståndens plena. Detta innebar 
att sekreta utskottet i mycket stor utsträckning tog över makten från 
plena. Mot slutet av frihetstiden blev kritiken mot hemlighetsmakeriet 
stark.

För att få till stånd ett riksdagens beslut räckte det enligt riksdagsord
ningen med tre stånds sammanstämmande beslut. Det fanns dock undan
tag, där det krävdes sammanstämmande beslut av alla fyra stånden. Ett 
viktigt sådant avsåg grundlagsändring, ett annat nya ståndsprivilegier.

Mot frihetstidens slut uppstod en häftig strid mellan stånden, vilket 
undergrävde statsskicket och banade vägen för Gustaf III:s revolution.

Tryckfrihetsförordningen 1766

Åsiktsfriheten och rätten att få framföra sina åsikter, muntligt eller i tryck 
eller genom annat medium är omistliga i en demokrati. Det är värt att 
understryka att frihetstiden var först med att inte bara lagfästa utan även 
grundlagsfästa denna rätt genom vår första tryckfrihetsförordning 1766. 
Det bör särskilt betonas att med tryckfrihetsförordningen grundlagsfästes 
även den för vårt land relativt unika principen om allmänna handlingars 
offentlighet. Det var vid samma riksdag, som grundlagsreglerna fick ett 
särskilt skydd på så sätt att det definitiva beslutet om en ändring skulle 
tagas först efter nästa val.
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9. Gustavianska tiden 1772-1809
Regeringsformen 1772

Frihetstiden fick ett abrupt slut genom den revolution som Gustaf III 
genomförde 1772. Han ville återställa det tillstånd av harmoni som han 
ansåg rådde på Gustaf II Adolfs tid. Därför förklarades genom den nya 
regeringsformen 1772 (39 §) alla författningsbestämmelser som tillkom
mit fr.o.m 1680 upphävda. Däremot återupplivades de äldre som 1617 års 
riksdagsordning. Även landslagens kungabalk kom åter till heders.

1772 års regeringsform bygger på maktdelning och maktbalans mellan 
kung och ständer. Detta understrykes med all önskvärd tydlighet i några 
rader i ständernas samtycke. Raderna kan betecknas som en lagreglering
ens och lagbundenhetens höga visa. De lyder:

”Vi förklara härmed ånyo oss hava den största avsky för det ko
nungsliga enväldet eller den så kallade suveräniteten, anseendes för vår 
största lycka, heder och förmån att vara och leva fria och självständi
ga, lagstiftande men laglydiga ständer under en maktägande men lag
bunden konungs styrsel, bägge sammanfogade och beskyddade under 
lagen, vilken friar oss och vårt kära fädernesland ifrån de faror, som 
oordning, självsvåld, envälde, aristokrati och mångvälde efter sig dra
ger till hela samhällets olycka och var och en medborgares tunga och 
bedrövelse.”

Kungen
Kungen ägde styra riket enligt lag (landslagen) och regeringsformen. Han 
återfick makten över utrikespolitiken men fick inte ensam börja anfalls
krig. Han ”allena, som huvud för hela riket”, var ”ansvarig Gud och fos
terlandet för dess styrsel”. Kungen och ständerna delade lagstiftningsmak
ten. Kungen fick under fredstid inte pålägga några nya skatter. Det var han 
som utnämnde ämbetsmännen, och de var ansvariga endast inför honom. 
Regeringsformens karaktär av förvaltningsstadga kvarstod.

Riksrådet
Riksråden utnämndes av kungen. Bland dem ingick liksom enligt 1634 års 
regeringsform de högsta ämbetsmännen. Rådet var ansvarigt endast inför 
kungen. Dess inflytande sjönk. Kungen var skyldig att höra rådet. Det 
skulle ”råda ... men ej regera”. Beslutanderätten låg hos kungen. I fråga 
om ”fred, stillestånd eller förbund” skulle kungen dock rätta sig efter 
rådet, om detta var enhälligt. Ett undantag utgjorde också justitierevisio
nen, som utövade kungens domsrätt. I denna ingick sju riksråd. Här ägde 
kungen två röster jämte utslagsröst.
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”Egentliga” ministrar blev inte råden utan statssekreterarna, som var 
chefer för de olika expeditionerna, motsvarigheten till de senare departe
menten.

Ständerna
Ständerna var nu inte som under frihetstiden maktägande. För anfallskrig 
krävdes deras samtycke. Lagstiftningsmakten delade de med kungen. 
Under fredstid tillhörde beskattningsmakten dem. Statsverkets tillstånd 
skulle uppvisas för ett ständerutskott, men vad det innebar var höljt i dun
kel. Ständerna var inte heller redofordrande, någon kontroll över styrelsen 
ägde de inte.

Ett riksmöte fick inte pågå längre än i tre månader. Det bestämdes 1786 
att i alla lagstiftningsärenden, bortsett från när fråga var om privilegier 
eller bevillningar, skulle tre stånds beslut utgöra ständernas beslut, men om 
två stånd stod mot två, skulle frågan förfalla. Frihetstidens mäktiga sekre
ta utskott förpassades till historien, men hemligt utskott utgjorde alltjämt 
en arbetsform.

Gustaf III sökte personligen leda ständernas överläggningar och beslut i 
önskvärd riktning. Det berodde på kungen om och när ständerna skulle 
sammanträda; frihetstidens fasta periodicitet gällde inte längre. Ett medel 
att framtvinga en riksdag hade ständerna i sin bevillningsmakt på så sätt 
att de kunde - och faktiskt också gjorde - tidsbegränsa bevillningen. 
Detta ledde till split och strid.

Förenings- och säkerhetsakten 1789

Gustaf III kom i sin maktutövning i strid med adeln, där de frihetstida idé
erna levde kvar. Kungen sökte då genom en äventyrlig utrikespolitik klara 
av situationen. Ett anfallskrig påbörjades mot Ryssland. Adeln gjorde då 
revolt i Finland med det s.k. Anjalaförbundet. Statsfinanserna gick i bot
ten. Situationen nödgade kungen att mycket mot sin vilja utnyttja stånds- 
splittringen och söka stöd hos de ofrälse stånden.

En riksdag sammankallades 1789. Här antogs mot adelns vilja för
enings- och säkerhetsakten.

Med förenings- och säkerhetsakten infördes ett praktiskt taget totalt 
envälde. I dess första punkt fastslogs att kungen ägde ”full makt att styra, 
freda, frälsa och försvara riket, börja krig, sluta fred och förbund med 
utländska makter, göra nåd, återgiva liv, ära och gods, förordna efter dess 
höga gottfinnande om alla rikets ämbeten, som med infödda svenska män 
bör besättas, samt skipa och handhava lag och rätt”. Ständerna fråntogs 
sin initiativrätt beträffande lagstiftningsmakten, och deras beskattnings- 
makt neddimensionerades i femte punkten i följande ordalag: ”Som den
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rätta friheten består uti att fritt giva till rikets underhåll vad finnes nödigt, 
så äger svenska folket” - alltså inte ständerna - ”därom en ostridig rätt att 
med konungen rådslå, jämka, avslå och överenskomma.”

Kungen fick alltså makt över hela statsapparaten. En omedelbar följd 
blev att rådet avskaffades och i stället tillkom en rikets allmänna ärendens 
beredning. Justitierevisionen ersattes av en likaledes nyinrättad högsta 
domstol, där kungen liksom tidigare i justitierevisionen var ordförande 
och ägde två röster jämte utslagsröst, och i vilken skulle ingå både frälse 
och ofrälse män (punkt 2).

Förenings- och säkerhetsakten fick ”betalas” med ändringar i privilegi
erna. Adelns ensamrätt till ämbeten inskränktes till de ”höga och förnäms
ta”. I övrigt gällde som befordringsgrund endast ”skicklighet, förtjänst, 
erfarenhet och beprövad medborgerlig dygd”. Adelns ensamrätt till ”jord” 
begränsades också. Kronoböndernas rätt att skatteköpa sina hemman - en 
rätt som införts vid frihetstidens början - garanterades, och de kronobön- 
der som inte skatteköpte sitt hemman, tillerkändes ”stadgad åborätt”, vil
ket innebar ärftlig besittningsrätt.

Gustaf III:s politik och krigföring hade gjort landet bankrutt. Ett resul
tat av 1789 års riksdag var att ständerna övertog statsskulden och förval
tade den i ett eget verk, riksgäldskontoret, vilket ända fram till 1989 för
blev en myndighet under riksdagen.

10. Ståndsriksdagens sista skede 1809-1866
1809 års revolution

Sällan har det skådats ett så totalt kaos i landet som i början av år 1809. 
Kungen, Gustaf IV Adolf, hade gjort sig till fiende med både Napoleons 
Frankrike, med Ryssland och med Danmark/Norge. Finland, Åland och 
Pommern hade ockuperats av fientlig trupp. Rysk trupp kom att rycka ned 
ända till Umeåtrakten. Den av Runebergs ”Fänrik Ståls sägner” odödlig- 
gjorde ryske översten Kulnev ”bosatte sig” någon tid i Grisslehamn.

Och så utbröt inbördeskrig. Befälhavaren för den svenska trupp som 
bevakade gränsen till Norge, överste Georg Adlersparre, vände i början av 
mars 1809 fienden ryggen och tågade med en trupp på 3 000 man mot 
Stockholm.

I det läget ingrep generaladjutanten Carl Johan Adlercreutz, även han 
känd från ”Fänrik Ståls sägner”. Tillsammans med sin yngre bror Gustaf 
Magnus Adlercreutz och några andra officerare och ämbetsmän gick han 
den 13 mars upp på Stockholms slott, fråntog kungen hans värja och 
fängslade honom. Därmed var 1809 års revolution ett faktum.

LAND SKALL MED LAG BYGGAS 27



Regeringsformen 1809

Nu brann det i knutarna. Det gällde att så snart som möjligt kunna sluta 
fred, och då behövdes det omgående en ny kung och en ny regeringsform. 
Dessutom behövdes en riksdag. Planen var kung först, konstitution sedan. 
Avsikten var att ständerna skulle utse den avsatte kungens farbror, hertig 
Carl som kung i kraft av dennes arvsrätt. En författningsutredning tillsat
tes. Den som där förde pennan var landshövdingen i Karlskrona, Anders 
af Håkanson. Ett utkast förelåg i mitten av april. Avsikten var att ständer
nas roll skulle inskränkas till att godkänna utkastet.

Det blev tvärtom: Konstitution först, kung sedan. När riksdagen sam
lats i början av maj, vägrade ständerna erkänna hertig Carl som kung, 
innan det fanns en regeringsform, och de vägrade också att utan diskus
sion antaga regeringens (Håkansons) författningsförslag. För att utarbeta 
ett eget tillsatte de ett konstitutionsutskott. Efter ca två veckors arbete 
avlämnade detta den 2 juni sitt förslag, vilket antogs den 6 juni. Den dagen 
är också 1809 års regeringsform dagtecknad. Men bondeståndet vägrade 
låta sin talman underteckna. Detta i protest mot att regeringsformen (114 
§) för ändring av ståndsprivilegier krävde sammanstämmande beslut av 
alla fyra stånden. Undertecknandet kom först vid bondeståndets samman
träde den 27 juni, då både hertigen och hovkanslern infann sig, skällde ut 
ståndet efter noter på bästa gustavianskt manér och fick det att ge vika.

En jämförelse mellan Håkansonska förslaget och regeringsformen visar 
att den senare i betydande utsträckning bygger på det förra. Ett viktigt 
undantag är dock bestämmelserna om finansmakten. Ett annat viktigt 
undantag är utformningen av regeringsarbetets organisation. Håkanson 
förordade en departementalreform. Även språkligt är överensstämmelser
na påfallande. Från Håkansons penna härstammar det på sin tid välkända 
och bevingade stadgandet i RF 57 § att ”svenska folkets urgamla rätt att 
sig beskatta utövas av riksens ständer allena vid allmän riksdag”.

1809 års regeringsform bygger liksom 1772 års på maktdelning. Det 
framgår också av det memorial av den 2 juni med vilket konstitutionsut
skottet presenterade sitt förslag. Det är skrivet av utskottets sekreterare 
Hans Järta. Här sägs:

”Utskottet har sökt att bilda en styrande makt, verksam inom bestämda 
former, med enhet i beslut och full kraft i medlen att dem utföra; en lag
stiftande makt, visligt trög till verkning men fast och stark till motstånd; 
en domare-makt) självständig under lagarna men ej självhärskande över 
dem. Det har vidare sökt att rikta dessa makter till inbördes bevakning, 
till inbördes återhåll, utan att dem sammanblanda, utan att lämna den 
återhållande något av den återhållnas verkningsförmåga. På dessa
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huvudgrunder av statskrafternas särskilda bestämmelser och ömsesidiga 
motvikt skall den statsförfattning vila, som utskottet föreslagit.”

Järta har onekligen presterat en lysande beskrivning av Montesquieus 
maktdelningslära i eftervärldens tolkning. Men Montesquieus lära åter
kommer inte i lagtexten. Denna bygger visserligen även den på maktdel- 
ningsfilosofin, men systemet är ett annat. En styrande makt, tillerkänd 
kungen, en lagstiftande makt, delad mellan kung och ständer vad gäller 
grundlag och allmän civil- och kriminallag, medan den ekonomiska och 
administrativa lagstiftningen tillhörde kungen, samt en dömande makt, 
där högsta domsmakten låg hos en högsta domstol, i vilken kungen allt
jämt presiderade och med justitiestatsministern som ledamot. Av stor vikt 
var att ständerna hade makten över skatter och statsbudget.

Beträffande ändring av grundlag återinfördes principen från 1766. För 
en sådan krävdes alltså beslut av kungen samt av ständerna vid två riks
dagar.

Kungen
Kungen avgjorde alltjämt ensam regeringsärendena, men han måste fatta 
sina beslut i statsrådet och höra sina rådgivares mening. Han var tvungen 
att följa den av ständerna fastställda riksstaten och fick inte påbjuda några 
nya skatter eller andra pålagor.

Carl XIV Johan, som från Europas slagfält var van att ge order och bli 
åtlydd, höll emellertid länge en fast hand om regeringsutövningen och 
politiken. På 1830-talet började de politiska motsättningarna öka. Kulmen 
nåddes vid riksdagen 1840-41, då statsråden gick och kom. Oscar I hade 
mjukare handlag. Det gällde måhända också Carl XV, vars huvudintresse 
dock knappast var regeringsutövningen.

Statsrådet
Ordet ”statsråd” används i tre bemärkelser. Dels betecknar det samman
trädet, där kungen fattar sina beslut, dels är det en titel på kungens rådgi
vare och dels utgör det en sammanfattande term för samtliga statsråd.

Statsrådet skulle bestå av nio ledamöter, alla utnämnda av kungen, 
nämligen justitiestatsministern, som också var ledamot av Högsta dom
stolen, utrikesstatsministern, hovkanslern, som var biträdande utrikesmi
nister, riksdagsminister och tryckfrihetsminister, samt därutöver sex stats
råd utan särskilt angivna ansvarsområden. Föredragande när kungen fat
tade sina beslut var en statssekreterare. De var fyra till antalet och var och 
en av dem förestod en expedition, föregångare till våra dagars departe
ment. Utrikesärendena föredrogs av utrikesstatsministern i särskild konselj
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endast i närvaro av hovkanslern, som förde protokollet.
Eftersom det var kungen som ensam avgjorde regeringsärendena, var 

statsråden inte ansvariga för besluten men väl för de råd de hade givit 
kungen. Om de inte till statsrådsprotokollet anfört avvikande mening, 
ansågs de ha rått kungen att fatta det protokollförda beslutet.

Ständerna
Riksdag skulle liksom under frihetstiden hållas regelbundet, till en början 
vart femte år, från och med 1844 vart tredje. Begränsningen för samman- 
trädestiden avskaffades. Riksdagarna varade ej sällan mycket länge, och 
mellan de lagtima möten kunde ständerna samlas till urtima riksdag, vil
ket också förekom. Genom olika delreformer fick nya grupper ”rösträtt” 
vid valen till de ofrälse stånden.

Regeringsformen innehåller relativt utförliga bestämmelser om riks- 
dagsarbetet. Propositioner och motioner skulle beredas av de ständiga 
utskotten, konstitutionsutskottet, statsutskottet, bevillningsutskottet, ban
koutskottet, lagutskottet och allmänna besvärs- och ekonomiutskottet. 
Kungen kunde begära att ständerna tillsatte ett hemligt utskott.

För ett riksdagsbeslut krävdes i allmänhet att tre stånd var överens. Stod 
två stånd mot två, hänsköts avgörandet till omröstning i förstärkt utskott. 
Ett viktigt maktcentrum blev det förstärkta statsutskottet. Frihetstidens 
krav på samtycke av alla fyra stånden beträffande ändring av grundlag och 
privilegier kvarstod.

Ständerna hade en vidsträckt kontrollmakt över regeringen. Konstitu
tionsutskottet skulle granska statsrådsprotokollen. Om utskottet därvid 
fann att något statsråd i sina rådslag ”uppenbarligen handlat mot” rege
ringsformens ”tydliga föreskrift” eller annan lag, skulle statsrådet ställas 
inför riksrätt. Utskottet ägde vidare, att på grundval av sin granskning av 
protokollen till stånden anmäla, om de funnit att något statsråd ”icke iakt
tagit rikets sannskyldiga nytta” eller att någon statssekreterare ”icke med 
oväld, nit, skicklighet och drift” utövat ”sitt förtroendeämbete”. Fann 
ständerna det motiverat, kunde de hos konungen begära att vederbörande 
skulle entledigas.

Principen från 1766 om en ständernas egen ombudsman, justitieom
budsmannen, kom åter till heders. JO skulle ha tillsyn över lagarnas efter
levnad av domare och ämbetsmän.

Senare ändringar
Departementalr ef ormen 1840. Den innebar, att den gamla expeditionsin- 
delningen av ”regeringskansliet” ersattes av en departementsindelning 
med sju departement och att varje departement fick ett statsråd som chef.
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Statsråden blev därvid föredragande i konselj. Vid sidan av de sju depar
tementscheferna fanns tre konsultativa statsråd.

Riksdagsordningen 1810

Riksdagsordningen, även den en grundlag, innehåller liksom sin föregång
are från 1723 utförliga bestämmelser om riksdagsarbetet, vilka knyter an 
till de bestämmelser i ämnet som finns i regeringsformen.

Successionsordningen 1810

Riksdagen valde 1809 den danske prinsen Christian August till tronfölja
re efter den barnlöse Carl XIII, och för prinsen, som försvenskade sitt 
namn till Carl August, fastställdes samma år en successionsordning, som 
angav hur kronan skulle gå i arv efter honom. Sedan Carl August avlidit 
redan 1810, valdes till ny tronföljare den franske marskalken Jean Baptiste 
Bernadotte, som försvenskade sitt namn till Carl Johan. En ny succes
sionsordning tillkom omgående, 1810 års successionsordning, som allt
jämt gäller, om än åtskilligt ändrad.

Tryckfrihetsförordningarna 1810 och 1812

Tryckfrihetens bärande principer fastslogs i RF 86 §. En utförlig reglering 
kom liksom 1766 i en särskild grundlag, 1810 års tryckfrihetsförordning. 
Man knöt stora förhoppningar till tryckfriheten. Tack vare den skulle den 
allmänna opinionen kunna övervaka styrelse och förvaltning. Den nye 
tronföljaren Carl Johan gillade emellertid inte presskritik, vilket ledde till 
att 1810 års tryckfrihetsförordning redan 1812 avlöstes av en ny. Denna 
legitimerade indragningsmakten, dvs. gav möjlighet till att förbjuda fort
satt utgivning av en tidning. Anmärkningsvärt är att 1812 års tryckfri
hetsordning antogs och utfärdades efter beslut vid endast en riksdag, ett 
bevis så gott som något på vilken maktställning Carl Johan redan hunnit 
förvärva sig.

11. Representationsreformen 1866
Regeringens förslag till representationsreform framlades vid riksdagen 
1862-63 och antogs slutgiltigt vid den följande riksdagen 1865-66. Den 
drivande kraften och konstruktören bakom förslaget var justitiestatsmi- 
nistern Louis De Geer. En kraft att övervinna var Carl XV.

Ståndsriksdagen, ett arv från medeltiden, hade ute i Europa i allmänhet 
ersatts av en folkrepresentation, som bestod av en eller två kamrar. 
Unionspartnern Norge hade fått ett enkammarsystem 1814 med sitt Stor
ting, Danmark ett tvåkammarsystem 1849 med sin Rigsdag. En övergång
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till en modernare folkrepresentation även i Sverige hade föreslagits redan 
vid 1809-10 års riksdag, och sedan hade frågan stötts och blötts i kom
mittéer, vid riksdagar och i den allmänna debatten.

De Geer valde tvåkammarmodellen. I en enkammarmodell skulle bön
derna komma att dominera. Det erfordrades då, ansåg De Geer, någon 
som kunde ”skydda de värdefulla minoriteterna genom att trygga bild
ningens och förmögenhetens talan och det beståendes rätt”. Ty ”en lag
stiftande församling, liksom varje annan mänsklig makt, behöver” - fram
höll han - ”vid sin sida en jämlike för att icke, förr eller senare, urarta till 
envälde”.

De tre bärande principerna för förhållandet mellan kamrarna var enligt 
De Geer likställighet, ursprungslikhet och karaktärsskillnad. Likställighe
ten kom till uttryck i RF 49 §, där det sades att kamrarna ”i alla frågor” 
ägde ”lika behörighet och myndighet”. Ursprungslikheten genom att båda 
kamrarna utgick från folket. Karaktärsskillnaden genom att valsättet var 
olika.

Den totala likställigheten kunde leda till handlingsförlamning. För att 
förhindra en sådan i statsreglerings- och bevillningsfrågor infördes syste
met med gemensam votering i sådana frågor, en motsvarighet till ståndsti- 
dens votering i förstärkt utskott.

Valen till andra kammaren var direkta. Systemet var majoritetsval, i 
regel i enmansvalkretsar. Allmän rösträtt var något otänkbart. Inte kunde 
man väl låta torpare, backstugesittare och undantagsgubbar rösta. För att 
inte tala om kvinnorna. Rösträtt skulle tillkomma, för att citera De Geer, 
endast ”den politiskt tänkande delen av nationen”. Eller i lagtextens ord: 
Rösträtt ägde envar man, som var kommunalt röstberättigad, dvs. fyllt 21 
år, var taxerad till kommunalskatt och erlagt denna. Mandatperioden var 
tre år. För valbarhet krävdes, förutom rösträtt, att man fyllt 25 år.

Valen till första kammaren var indirekta. Ledamöterna utsågs av lands
tingen och fullmäktige i de städer som inte ingick i landsting. I landsting 
och kommuner var rösträtten inte ”lika” utan graderad på grundval av 
skattskyldigheten, något som gav de förmögnare ett dominerande infly
tande. Även bolag hade rösträtt. Mandatperioden var nio år. För valbar
het krävdes att man fyllt 3 5 år samt att man ägde en fastighet till ett tax
eringsvärde av minst 80 000 riksdaler eller också att man hade en årlig 
inkomst av kapital eller arbete, som uppgick till minst 4 000 riksdaler. 
Arvode och ersättning utgick inte till förstakammarledamöterna. Valbar- 
hetsbestämmelserna var så stränga att vid det första valet till kammaren 
var endast ca 6 000 personer valbara.

Ett ”förarbete” till och en förutsättning för representationsreformen var 
1862 års kommunalförordningar. Genom dessa hade landstingen bildats
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och en definitiv boskillnad mellan den borgerliga och den kyrkliga kom
munen genomförts. Till RF 57 § med dess berömda stadgande om svenska 
folkets urgamla rätt att sig beskatta knöts ett nytt andra stycke av lydelse: 
”Huruledes särskilda menigheter må för egna behov sig beskatta, bestäm
mes genom kommunallagarna, vilka av konungen och riksdagen gemen
samt stiftas.” Avsikten var inte att grundlagsfästa den kommunala beskatt
ningsrätten - den fanns sedan hedenhös. Syftet var att överföra kommu
nallagstiftningen till den samfällda lagstiftningens område. ”Kommunal
förordningarna” blev ”kommunallagar”.

Representationsreformen genomfördes med ett massivt stöd av borgar- 
och bondestånden. Omröstningen på riddarhuset utföll med en betryg
gande ja-majoritet. Prästeståndet, där majoriteten var negativ, vågade i det 
läget inte välta förslaget utan avstod från att votera.

Större författningsförändringar i vårt land hade dittills i allmänhet 
genomförts med ”våld och kupp”. Undantag utgör additamentet 1660 
och frihetstidens regeringsformer. Även 1866 gick det lugnt till. Repre
sentationsreformen kan i själva verket betecknas som produkten av en 
”stor kompromiss”. De tre högre stånden kunde inregistrera följande 
vinster:

Adeln fick tack vare de kommunala rösträttsbestämmelserna och de 
ekonomiska valbarhetsvillkoren en mycket stark ställning i första kamma
ren. Vid tvåkammarriksdagens debut 1867 var praktiskt taget alla första- 
kammarledamöterna högutbildade, och en betryggande majoritet var adels
män. Den karaktären behöll kammaren länge.

Prästerna fick sin beskärda del dels genom det nyinrättade kyrkomötet, 
som övertog en del av prästeståndets funktioner, dels genom att sockenin
delningen och inte häradsindelningen lades till grund för kommunindel
ningen på landet.

Borgarna tillfredsställdes genom att städerna blev starkt överrepresen
terade jämfört med landsbygden.

Bönderna, som alltså fick göra denna eftergift till borgarna, var trots 
detta mycket positiva till reformen, övertygade som de var att de på 
grund av sitt stora antal skulle få ett dominerande inflytande i andra kam
maren.

12. Tvåkammarriksdagens första skede 1867-1921
Regeringsformen 1809 - utveckling och ändringar

Representationsreformen medförde inga ändringar i fråga om befogen- 
hetsfördelningen mellan statsorganen.
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Kungen
Det var alltså alltjämt kungen ensam som i konselj avgjorde regerings- 
ärendena. Kungens politiska aktivitet kunde variera, bl.a. beroende på 
ålder och personliga preferenser. I utvecklingen mot parlamentarism - 
den började tidigt - ingrep kungen vid flera tillfällen. Sålunda verkade 
han för att lantmannapartiets ledare Arvid Posse skulle ingå i regeringen. 
Han sade 1906, när första kammaren hade fällt regeringens rösträttsför
slag, nej till Staaffs begäran att andra kammaren skulle upplösas, med 
motivering att det var fel kammare upplösningen avsåg. Och 1914 blev 
motsättningen i försvarsfrågan mellan kungen och Staaff våldsam. Den 
ledde till att den Staaffska regeringen avgick och efterträddes av den 
Hammarskjöldska ministären, som kan betecknas som klart ”antiparla- 
mentarisk”.

Statsrådet
Även bestämmelserna om statsrådets ställning var oförändrade. Men De 
Geers fasta grepp om representationsreformen i opposition mot bl.a. 
kungen ”gjorde”, har det sagts, statsrådet till regering. Representationsre
formen var regeringens ”styrkebälte”. Regeringskonstens utövande för
svårades emellertid under de följande årtiondena av motsättningen mellan 
kamrarna i de stora frågorna som tullfrågan, försvarsfrågan och rösträtts
frågan. Bäst hand med både kung och riksdag hade Erik Gustaf Boström, 
statsminister under större delen av 1890-talet. Sedan skärptes motsätt
ningarna mellan höger och liberaler, mellan Arvid Lindman och Karl 
Staaff, något som sammansvetsade regeringarna.

Riksdagen
För att få till stånd ett riksdagens beslut behövdes sammanstämmande 
beslut av båda kamrarna. Om kamrarna var oeniga, förföll frågan. I vissa 
frågor, framför allt skatte- och budgetfrågor, måste dock ett riksdagens 
beslut komma till stånd. Vid oenighet mellan kamrarna skulle därför, som 
redan framhållits, gemensam votering ske. Båda kamrarnas röster sam- 
manlades, och majoritetens beslut blev riksdagens beslut. Eftersom leda- 
motsantalet i andra kammaren var högre, borde - kan det tyckas - den 
gemensamma voteringen ha varit till fördel för denna kammare. Så var 
dock knappast fallet. På grund av den större sammanhållningen i första 
kammaren, var det långa tider dess mening som kunde göra sig gällande i 
de gemensamma voteringarna.
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Senare ändringar
Statsminister  ämbetet 1876. Sedan 1809 hade det funnits två statsminist
rar: en justitiestatsminister, som var chef för justitiedepartementet, och en 
utrikesstatsminister, som var chef för utrikesdepartementet. I allmänhet 
betraktades den förstnämnde som regeringschef. Nu inrättades 1876 ett 
enda statsministerämbete, vars innehavare kallades statsminister och som 
i denna egenskap var regeringschef. För justitieärendena skulle det finnas 
en särskild justitieminister. Förste innehavare av statsministerposten var 
Louis De Geer. Men det bör noteras att han under de tre år som följde 
samtidigt också var justitieminister.

Högsta domstolen 1889. Det förekom endast vid något tillfälle att kung
en deltog i Högsta domstolens sammanträden. Ar 1889 frånträdde han 
ordförandeskapet. I samband med Regeringsrättens inrättande 1909 (se 
nedan) upphörde hans rätt att deltaga i sammanträdena.

Regeringsrätten 1909. För att avlasta departementen inrättades 1909 en 
administrativ högsta domstol, Regeringsrätten. Dess uppgift var att i den 
omfattning som angavs i särskild lag avgöra besvärsmål som inkommit 
till departementen.

Riksdagsordningen 1866 - senare ändringar

I riksdagsordningen företogs åtskilliga ändringar under perioden men 
knappast några av principiell vikt.

13. Övergången till allmän rösträtt och proportionella 
val 1909-1921
Under 1900-talets två första årtionden skedde en nära nog total omlägg
ning av statsskicket med genombrott dels för den allmänna rösträtten, 
kombinerad med proportionella val, dels för parlamentarismen. Både det 
proportionella valsystemet och det parlamentariska styrelseskicket förut
sätter ett någorlunda utbyggt partisystem.

Övergången till allmän och lika rösträtt skedde i två etapper. Ett första 
beslut kom 1907-1909. Då infördes allmän rösträtt för män vid andra- 
kammarvalen. Samtidigt demokratiserades första kammaren, genom att 
den graderade skalan vid de kommunala valen maximerades till högst 40 
röster. Valen till såväl andra kammaren som den första skulle inom varje 
valkrets vara proportionella enligt d’Hondts metod. Den andra etappen 
kom 1918-1921 efter parlamentarismens definitiva genombrott 1917. 
Allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor infördes 1918 vid de
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kommunala valen och 1921 vid andrakammarvalen. I början av 1919 
skedde nyval till samtliga kommunala representationer och hösten samma 
år nyval av hela första kammaren. Ar 1921 nyvaldes hela andra kamma
ren.

Proportionella val kräver en mera omfattande lagreglering än majori
tetsval. I grundlag inskrevs 1909 endast att valen till såväl första kamma
ren som den andra skulle vara proportionella samt att närmare bestäm
melser meddelades i den samtidigt tillkomna vallagen. I samband med den 
andra etappen beslöts 1920 en ny vallag.

Proportionaliteten avsåg valkretsen. När den första etappen genomför
des, fanns det i riksdagen endast tre partier att räkna med, högern, libera
lerna och socialdemokraterna. Valkretsarna kunde därför göras relativt 
små och därmed många. Vid den andra etappen hade två nya riksdags
partier tillkommit, vänstersocialisterna och bondeförbundet. d’Hondts 
metod har en inbyggd tendens att missgynna små partier. För att motver
ka denna tendens reducerades nu antalet valkretsar betydligt; för andra 
kammarens del var det fråga om en halvering.

14. Parlamentarismens slutliga genombrott 1917
Utvecklingen mot parlamentarism gick långsamt om än stundom språng
vis. Inför utbrottet av första världskriget blev tvisten mellan högern och 
vänstern våldsam. Karl Staaff avgick och efterträddes av Hjalmar Ham
marskjöld. Efter socialdemokraternas stora framgångar i andrakammar- 
valet hösten 1914 - partiet blev då kammarens största, en position som 
sedan behölls - och högerns stora tillbakagång vid andrakammarvalet 
hösten 1917, tillträdde en koalitionsregering mellan liberalerna och soci
aldemokraterna under ledning av liberalernas ordförande Nils Edén. 
Sedan dess har parlamentarismen knappast varit ifrågasatt. Statsrådet 
blev regering, en regering vars maktställning var beroende av storleken av 
dess parlamentariska underlag i riksdagen men också av de möjligheter 
som fanns att träffa uppgörelser med de partier som inte ingick i rege
ringen.

Karl Staaff hade eftersträvat den engelska modellen, alltså inte bara 
majoritetsval i enmansvalkretsar utan även andrakammarparlamentarism. 
Men första kammarens konstitutionella maktställning ändrades inte. 
Resultatet blev en ”dubbelparlamentarism”.

I förhållande till svensk rättstradition är det märkligt att parlamentaris
men genomfördes utan att en rad ändrades i regeringsformen. Formellt var 
det alltjämt kungen som ensam avgjorde regeringsärendena i konselj, och 
något annat framgår inte heller av statsrådsprotokollen. Och alltjämt var
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det kungen som var regeringsbildare, en uppgift som stundom kunde vara 
besvärlig men som sköttes utan påtaglig kritik.

Givet är att skillnaden mellan konstitutionens system och det faktiska 
observerades. Men alla var trötta på den långvariga konstitutionella trä
tan. En och annan talade rentav med en viss förtjusning om motsättning
en mellan det levande statsskicket och det föråldrade. Först mot slutet av 
tvåkammarriksdagens tid började man på allvar diskutera ett grundlags
fästande av parlamentarismen.

15. Tvåkammarriksdagens andra skede 1921-1970
Den edénska majoritetsregeringen, som innebar genombrottet för parla
mentarismen och som genomförde den totala demokratiseringen, avgick 
redan 1920. 1920-talet karakteriserades sedan av täta regeringsskiften, 
minoritetsregeringar och stundom handlingsförlamning. Mästaren i den 
regeringskonst som krävdes med ett smalt regeringsunderlag var de frisin
nades partiledare Carl Gustaf Ekman, statsminister 1926-28 och 
1930-32. Man talade stundom om regeringskonstens förfall.

Efter stora framgångar vid andrakammarvalet 1932 övertog socialde
mokraterna regeringsmakten med Per Albin Hansson som statsminister. 
Genom ett samarbete med bondeförbundet, efter 1936 års val i en koali
tionsregering, kunde regeringen ta kommandot. Och sedan kom samlings
regeringen under andra världskriget, vilken kan betecknas som ett alls- 
mäktigt riksdagsutskott.

I skuggan av hotbilderna från Hitlers Machtübernahme och andra 
världskriget fanns det ingen grogrund för en grundlagsdiskussion. Men 
strax efter det att kriget slutat och socialdemokraternas maktställning 
förblev praktiskt taget orubbad - det blev rentav en ny koalitionsrege
ring med bondeförbundet 1951-1957 - började man inom högern och 
folkpartiet kasta blickarna på författningen för att se om ”felet” låg 
där. Sökarljuset riktades mot konstruktionen av kammar- och valsyste
men.

Regeringsformen 1809 och riksdagsordningen 1866 - ändringar

Införandet av den allmänna och lika rösträtten och det proportionella val
systemet medförde, som redan framhållits, ändringar i både regeringsform 
och riksdagsordning. Samtidigt med den andra etappen tillkom ett par 
”konstitutionella nyheter”, nämligen utrikesnämnden och folkomröst- 
ningsinstitutet. Av vad som skedde senare under perioden bör nämnas 
vissa ändringar beträffande valsystemet och riksdagens arbetsformer.
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Utrikesnämnden
Rådplägning mellan regering och riksdag ägde sedan länge rum i ett hem
ligt utskott med kungen som ordförande. Nytt forum blev nu (1921) en av 
riksdagen vald utrikesnämnd med kungen alltjämt som ordförande.

Folkomröstningsinstitutet
Efter beslut av riksdagen 1921 och 1922 grundlagsfästes en form av direkt 
demokrati, nämligen rådgivande folkomröstning. Den närmaste anled
ningen till beslutet är att söka i de starka motsättningar både mellan och 
inom partierna som rådde i en av dåtidens stora frågor även internatio
nellt, nämligen förbudsfrågan. För att komma till en lösning ”överlät” 
partierna avgörandet till folket. Resultatet av folkomröstningen, som ägde 
rum omgående (1922), blev att förbudsmotståndarna vann en mycket 
knapp seger - 50,9 % av de deltagare som tog ställning.

Under perioden hölls sedan rådgivande folkomröstning 1955 beträffan
de högertrafikfrågan och 1957 beträffande ATP-reformen, den allmänna 
tjänstepensionsreformen.

Valsystemet
För att ytterligare förbättra proportionaliteten vid andrakammarvalen 
infördes 1924 en möjlighet för partier att i valet samverka i kartell. Denna 
möjlighet utnyttjades av de tre borgerliga partierna. När sedan socialde
mokraterna och bondeförbundet 1951 bildade en koalitionsregering, 
kunde bondeförbundet rimligen inte längre samverka med högern och 
folkpartiet. d’Hondts metod byttes därför 1952 ut mot Sante-Laguës. Den 
innebär att jämförelsetalet för ett parti vid fördelningen av mandaten ett 
efter ett erhålles genom att dela partiets röstetal med dubbla antalet redan 
tilldelade platser, ökat med ett; därav namnet ”uddatalsmetoden”. För att 
motarbeta småpartier tillkom en spärr eller vad som tekniskt sett kallas 
jämkning. Ett partis första jämförelsetal är röstetalet, delat med 1,4.

Riksdagens arbetsformer
Det vidtogs under perioden smärre ändringar. Ett utrikesutskott tillkom 
1937. Det skulle vara samma personer som var ledamöter i detta utskott 
som i utrikesnämnden. Men utrikesutskottet, vilket liksom andra utskott 
beredde riksdagsärenden, valde självt inom sig sin ordförande. Nämnas 
kan vidare, att 1953 övertogs de tidigare kammarutskottens (de tillfälliga 
utskottens) beredningsuppgifter av ett gemensamt, ständigt allmänt bered
ningsutskott.
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Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen

Reglerna om handlingssekretess placerades 1937 i en särskild sekretesslag, 
som inte hade grundlagskaraktär. Ar 1949 kom en ny tryckfrihetsförord
ning, som ersatte 1812 års.

16. Den partiella författningsreformen 1969
Som tidigare nämnts aktualiserades efter andra världskrigets slut kon
struktionen av kammar- och valsystemen. I debatten gjordes också gällan
de att tiden nu var inne för en total översyn av författningen, så att den 
svarade mot de sedan länge rådande faktiska förhållandena och därmed 
blev begriplig för medborgarna.

Inom riksdagen fanns det, när frågan var uppe 1953, en kompakt majo
ritet mot en total författningsreform. Men det var den linjen som rege
ringen valde, när den ett år senare tillsatte Författningsutredningen med 
förre stats- och utrikesministern Rickard Sandler som ordförande. När 
utredningen efter ett mycket omfattande arbete sent omsider kunde avläm
na sitt betänkande 1963, var den emellertid oenig om kammarsystemet 
och därmed också om valsystemet. Uppenbart var att utredningsarbetet 
måste fortsätta. Efter långvariga förhandlingar kom de fyra större partier
na 1966 överens om följande grundbultar för en reform:

i. En total författningsreform skall genomföras.
2. Författningen skall bygga på folksuveränitetens grund.
3. Parlamentarismen skall skrivas in i författningen.
4. Riksdagen skall bestå av endast en kammare med direktvalda ledamö

ter.
5. Ett ”rättvist” valsystem skall skapas, så konstruerat att en splittring av 

rikdagsledamöterna i småpartier motverkas.

Omgående tillsattes sedan en ny utredning, Grundlagberedningen med 
landshövding Valter Aman som ordförande. I direktiven angavs att arbe
tet skulle ske i två etapper. Den första skulle vara inriktad på en partiell 
författningsreform och avse de mest brådskande frågorna, nämligen par
lamentarismens inskrivande i författningen och omläggningen av kammar- 
och valsystemen. Ett förslag skulle avlämnas i så god tid, att riksdagen 
kunde fatta sitt preliminära beslut 1968. Den andra etappen skulle avse 
den totala författningsreformen med en total nyskrivning.

Enkammarriksdag

Läget var länge låst. Ty kammar- och valsystemen var nära sammanfläta-
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de. De borgerliga partierna fäste sig vid att socialdemokraterna sedan 
1941 haft majoritet i första kammaren. Därför måste första kammaren 
bort. Men majoritetsställningen i kammaren för socialdemokraterna 
berodde på att de hade större framgång i kommunalvalen än i andra- 
kammarvalen. De slog därför vakt om första kammaren. Men så kom 
kommunalvalet 1966, då socialdemokraterna förlorade mer än 8 procent
enheter i jämförelse med kommunalvalet 1962. Då kunde även de accep
tera ett enkammarsystem, dock under förutsättning att valsystemet ändra
des.

Nytt proportionellt valsystem

Enligt det dittills rådande proportionella valsystemet hade det varit fråga 
om ”slutna” valkretsval. Det hade missgynnat vpk. Partiet hade dittills för 
varje andrakammarmandat fått i röster räknat ”betala” dubbelt så myck
et som de fyra andra partierna. Den lösning som socialdemokraterna nu 
föreslog byggde på riksproportionaliteten. Men inte en total, ty en sådan 
skulle öka antalet småpartier, vilket ansågs skadligt. Det behövdes därför 
en riksspärr. Man kompromissade sig fram till en fyra-procentig. Alltså: 
Partier som inte i valet fick minst 4 procent av rösterna i hela riket stäng
des ute.

Socialdemokraterna slog vakt om ”det kommunala sambandet”. Lös
ningen blev den gemensamma valdagen för riksdagsval och kommunala 
val. På grund härav blev valperioden treårig.

Parlamentarismen grundlagsfästs

Detta skedde enligt den partiella reformen på så sätt, att till 1809 års rege
ringsform fogades bestämmelser om misstroendeförklaring. Samtidigt 
bestämdes att kungen fick upplösa riksdagen och utlysa nyval endast om 
statsministern så begärde och att han fick entlediga statsråd endast på 
statsministerns begäran.

Reformen genomförs

Grundlagberedningen kunde sedan (1967) framlägga ett förslag till parti
ell författningsreform med enkammarriksdag, ändrat proportionellt val
system och grundlagsregler om parlamentarism. Förslaget antogs med 
vissa ändringar av riksdagen preliminärt 1968 och slutgiltigt 1969. Det 
första valet till enkammarriksdagen ägde rum hösten 1970, och enkam
marriksdagen gjorde sin debut i januari 1971.
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17. Den totala författningsreformen 1974
Grundlagberedningen kunde sedan 1972 framlägga förslag till ny rege
ringsform och ny riksdagsordning. Efter lång diskussion och med smärre 
ändringar antogs förslagen av riksdagen preliminärt 1973 och slutgiltigt 
1974. Den nya regeringsformen och den nya riksdagsordningen trädde i 
kraft den 1 januari 1975.

Parlamentarismen blev nu grundlagsfäst inte bara genom regler om 
misstroendeförklaring utan även genom ett principstadgande i regerings
formens portalparagraf (1:1) om att ”den svenska folkstyrelsen ... för
verkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och 
genom kommunal självstyrelse”. Betecknande är också att termen ”stats
rådet” utbytes mot termen ”regeringen”.

Statsformen hade varit en livligt omdiskuterad fråga. Monarkin behölls, 
men statschefens uppgifter inskränktes. Kungen var inte längre ordföran
de vid regeringssammanträdena, och rollen som regeringsbildare överläts 
på talmannen. Lösningen, som träffades vid grundlagberedningens sam
manträde i Torekov sommaren 1971, är känd under namnet ”Torekovs- 
kompromissen”.

18. Enkammarriksdagens tid från och med 1971
Regeringsformen 1974

1974 års regeringsform är till skillnad från sina föregångare uppdelad i 
kapitel med rubriker och skriven på sin tids lagspråk. En nyhet var att ver
bens pluralformer inte längre användes.

Riksdagsordningen 1974

De mera väsentliga reglerna om riksdagsvalen och om riksdagsarbetet 
finns i regeringsformen (3-4 kap.). 1974 års riksdagsordning är därför till 
skillnad från sina föregångare inte grundlag. Den är liksom regeringsfor
men uppdelad i kapitel och skriven med sin tids språk. Den är därtill upp
delad i huvudbestämmelser och tilläggsbestämmelser. Huvudbestämmel
serna är omgärdade med ett särskilt skydd. För ändring av dem genom ett 
beslut krävs att minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig om beslu
tet och att dessa samtidigt utgör mer än hälften av riksdagens ledamöter. 
En huvudbestämmelse i riksdagsordningen kan också ändras i den form 
som gäller för grundlagsändring, alltså beslut vid tvenne riksmöten med 
mellanliggande val.

LAND SKALL MED LAG BYGGAS 41



Senare ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen

Regeringsformen och riksdagsordningen har under det kvartssekel som 
förflutit, sedan de trädde i kraft, ändrats i betydande omfattning. Nedan 
redogörs schematiskt för de viktigaste ändringarna.

Fri- och rättigheterna
En av de stora tvistefrågorna i reformarbetet var utformningen av de med
borgerliga fri- och rättigheterna. Någon enighet kunde inte nås. Man blev 
därför överens om att frågan borde hänskjutas till en ny utredning. Av 
denna anledning är de ursprungliga fri- och rättighetsbestämmelserna i 
1974 års regeringsform mycket kortfattade.

Den nya utredningen, Fri- och rättighetsutredningen med landshövding 
Hjalmar Mehr som ordförande, föreslog att de sociala rättigheterna skul
le komma till uttryck i programstadganden och att de rättsligt sett bindan
de fri- och rättigheterna skulle utvidgas. Utredningens förslag genomför
des i huvudsak 1976. Men meningsskiljaktigheterna var alltjämt så stora 
att en ny utredning krävdes. Denna utredning, Rättighetsskyddsutred- 
ningen med professor Gunnar Heckscher som ordförande, föreslog bl.a. 
ett särskilt kvalificerat förfarande för beslut om inskränkning av fri- och 
rättigheter. Utredningens förslag genomfördes 1979. Men diskussionen om 
grundlagsskyddet för fri- och rättigheterna fortsatte. En tredje utredning, 
Fri- och rättighetskommittén, tillsattes med hovrättspresident Carl Axel 
Petri som ordförande. Tvistefrågan gällde särskilt skyddet för äganderät
ten. Det ingicks en kompromiss på partiledarnivå, och utredningens för
slag antogs 1994. Men diskussionen har inte upphört och en fjärde utred
ning är att vänta.

Lagprövningen
Lagprövning innebär en rätt och en skyldighet för domstolar och förvalt
ningsmyndigheter att pröva om en rättsregel står i strid med annan rätts
regel och om den tillkommit i laga ordning. Lagprövningen har varit ifrå
gasatt men ligger i och för sig i sakens natur. Behöver lagprövningen ett 
grundlagsstöd? Författningsutredningen besvarade frågan nekande. Men 
frågan var brännande och tvistig. Inom rättighetsskyddsutredningen blev 
man till slut överens om ett grundlagsfästande, och detta skedde 1979. Det 
fogades till grundlagsregeln ett uppenbarhetsrekvisit; en rättsregel skulle få 
underkännas endast i uppenbara fall. Kring detta rekvisit har det stått en 
het diskussion.
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Tronföljden
Sedan gammalt gällde enligt successionsordningen att kronan ärvdes 
endast av män och genom män. Detta ändrades 1979, då kvinnlig tron
följd infördes. Successionsrätt tillkommer såväl manliga som kvinnliga 
efterkommande till Carl XVI Gustaf, och äldre syskon har företräde fram
för yngre syskon. Ändringen har lett till att monarkin numera knappast 
ifrågasätts. Statschefens behörighetsålder sänktes 1994 till 18 år.

Folkomröstningsinstitutet
En möjlighet till beslutande folkomröstning om vilande grundlagsänd- 
ringsbeslut infördes 1979. Sådan omröstning skall äga rum i anslutning till 
följande riksdagsval, om så yrkas av minst en tiondel av riksdagens leda
möter och om minst en tredjedel röstar för yrkandet. Förslaget förfaller 
om de som röstar nej är fler än hälften av dem som avger godkända röster 
vid riksdagsvalet.

Rådgivande folkomröstning har under enkammarriksdagens tid hittills 
ägt rum 1980 (kärnkraftsfrågan) och 1994 (EU-anslutningen).

Valperioden
Genom beslut 1994 förlängdes valperioden från tre till fyra år.

Personval
När det proportionella valsystemet infördes kom väljarna att inte längre 
rösta på person utan på parti. Genom grundlagsändring 1994 fick de en 
möjlighet att samtidigt med sitt partival avge särskild personröst. Den när
mare tekniken regleras i vallagen.

Statsbudgeten
Budgetåret har lagts om. Tidigare löpte det från och med den 1 juli till och 
med den 30 juni nästa år. Sedan 1997 sammanfaller det med kalenderåret. 
Av vikt är vidare övergången till den s.k. rambeslutsmodellen. Den inne
bär att varje utgiftsområde får en ram eller ett tak, som inte bör få över
skridas.

Riksbanken
På grund av vårt medlemskap i EU har riksbankens ställning ändrats i 
grunden från och med 1999. Ansvaret för övergripande valutapolitiska 
frågor har överförts till regeringen. Bl.a. tillkommer det regeringen att 
bestämma växelkurssystemet. Ansvaret för penningpolitiken kvarligger 
hos riksbanken, och det sägs uttryckligen i regeringsformen att ingen myn
dighet får bestämma hur riksbanken skall besluta i penningpolitiska frå-
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gor. Riksbanken väljer alltjämt riksbanksfullmäktige, numera elva till 
antalet. För själva ledningen av banken svarar en av fullmäktige vald 
direktion, bestående av sex personer. Bland dem utser fullmäktige ordfö
rande (riksbankschefen) och minst en vice ordförande (vice riksbanks
chef).

Svenska kyrkan
Genom grundlagsändring 1998 beslutades att Svenska kyrkan skulle skil
jas från staten. Reformen som träder i kraft år 2000 innebär att Svenska 
kyrkan är ett eget rättssubjekt som varken är statligt eller kommunalt. 
Beträffande grunderna för Svenska kyrkan finns en särskild lag.

E U-anpassningen
I regeringsformen insattes 1994 bestämmelser om val till Europaparla
mentet och specialbestämmelser om överlåtande av beslutanderätt till 
Europeiska gemenskaperna. Från och med 1996 är bestämmelserna om 
riksdagsbehandlingen av EU-frågorna samlade i ett särskilt kapitel i riks
dagsordningen (10 kap.). Ett viktigt led i EU-anpassningen är den mera 
självständiga ställning som riksbanken fått.

I sammanhanget kan nämnas att Sverige redan 1951 anslöt sig till 
Europarådets konvention 1950 angående skydd för de mänskliga rättig
heterna och de grundläggande friheterna. Konventionen inkorporerades i 
svensk rätt 1994 genom en bestämmelse i RF 2:23 att lag eller annan före
skrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europa
konventionen.

Yttrandefrihetsgrundlagen

Tryckfrihetsprincipen och offentlighetsprincipen har av naturliga skäl all
tid fångat massmediernas intresse. Ny teknik, t.ex. radio, TV, film och 
andra mekaniska eller elektroniska hjälpmedel har erbjudit nya möjlighe
ter att sprida information och åsikter. Även beträffande dem behövdes, 
ansågs det, ett grundlagsskydd. Efter långvarigt utredningsarbete tillkom 
1991 en ny grundlag, yttrandefrihetsgrundlagen.

En ny sekretesslag beslöts 1980, redigeringsmässigt bättre anpassad till 
tryckfrihetsförordningen än den tidigare.

19. Det långa perspektivet
Vi har nu avslutat vår långa vandring genom författningshistorien från 
hedenhös fram till millennieskiftet år 2000. Det har varit en händelserik 
resa med stundom tvära omkastningar i det politiska systemet, med häfti-
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ga utslag på den politiska Richterskalan. Att de konstitutionella dokument 
som presenteras i denna bok är så många, får till stor del sin förklaring av 
de inre stridigheterna och politiska tvisterna. Av våra ”regeringsformer” - 
och till dem bör kungabalken i Magnus Erikssons landslag räknas - är 
det i själva verket endast två som tillkommit under lugna förhållanden och 
efter ett omfattande och grundligt utredningsarbete, nämligen kungabal
ken och vår nuvarande regeringsform. Landslagen utarbetades av en av 
kungen vid mitten av 1340-talet tillsatt kommission. 1974 års regerings
form krävde inemot 20 år av förberedelsearbete, innan det slutgiltiga 
beslutet kunde fattas.

De många stridigheterna till trots har det funnits en genomgående syn: 
Maktens fördelning och utövning skall vara lagfästa. Ett sådant regelverk 
finner vi redan i kungabalken med dess bestämmelser om bl.a. kungaval 
och om kungens uppgifter och skyldigheter.

En förutsättning för systemet är att lagreglerna respekteras. Det är allt
så lagbundenheten som skall gälla. Under unionstiden och Vasatiden fram
trädde dock makthavare, som inte ansåg sig bundna av regelverket och 
som sökte gripa och också grep makten för egen räkning. Än mer påfal
lande blev detta under det karolinska och det gustavianska enväldet.

Men lika påfallande är att lagregleringens och lagbundenhetens förfäk- 
tare tillgrep motåtgärder. Både Albrekt av Mecklenburg, Sigismund och 
Gustaf II Adolf fick vid sitt trontillträde avge en kungaförsäkran om att de 
skulle respektera lagen. För Christinas och Carl XI:s förmyndarregeringar 
gällde 1634 års regeringsform, i det senare fallet därtill ett särskilt addita- 
ment. Efter det att det karolinska enväldet gått i graven med skottet i 
Fredrikshald den 30 november 1718, valdes Ulrica Eleonora till drottning 
först efter det att ständerna antagit en ny regeringsform och en ny kunga
försäkran. Och samma princip, ”konstitution först, kung sedan”, tilläm
pades också efter 1809 års revolution.

Sedan 1809 har samhället och det politiska systemet ändrats i grunden. 
Men författningsförändringarna har skett på det sätt som regeringsformen 
anger, låt vara att det dröjde innan parlamentarismen grundlagsfästes. 
Man har följt principen: Land skall med lag byggas. Historien lever i nuet.



Magnus Erikssons landslag

Åke Holmbäck och Elias Wessén står för den nusvenska tolkningen av 
landslagen. För detta kapitel, konungsbalken, svarar Elias Wessén. 
Hans kommentarer har inte inkluderats, utan finns att läsa i ”Magnus 
Erikssons landslag”, Skrifter utgivna av Institutet för r ätt sh ist orisk 
forskning grundat av Gustav och Carin Olin. Serien i Rättshistoriskt 
bibliotek, sjätte bandet. A.-B. Nordiska bokhandeln i distribution, 
Lund 1962.

Konungsbalken
I. Om konungariket Sverige, som innesluter i sig sju biskopsdömen och nio lag- 
mansdömen.

Ett konungarike, som heter Sverige, innesluter i sig sju biskopsdömen och 
nio lagmansdömen med allt inom deras gränser. Det första är ärkebiskops- 
dömet i Uppsala, som innesluter ett lagmansdöme över allt Uppland. Det 
andra är Linköpings biskopsdöme, som innesluter två lagmansdömen, Ös
tergötland och Öland. Det tredje är Skara biskopsdöme, som innesluter 
två lagmansdömen, Västergötland och Värmland. Det fjärde är Strängnäs 
biskopsdöme, som innesluter två lagmansdömen, Södermanland och När
ke. Det femte är Västerås biskopsdöme, som innesluter ett lagmansdöme, 
Västmanland och Dalarne. Det sjätte är Växjö biskopsdöme, som inneslu
ter Tiohärads lagmansdöme. Det sjunde är Åbo biskopsdöme.

II. Över hela Sverige skall ej vara mer än en konungakrona eller konung.

Över hela Sverige skall ej vara mer än en konungakrona eller konung. Han 
skall styra och råda över borgar och land och Uppsala öd, kronans gods 
och alla kungliga ingälder, hava sina ensaksböter, dulgadråpsböter och da- 
naarv och sin del av alla sakören i hela Sverige, så som lag och rätt är.

III. Ej må konungen minska kronans rätt för annan konung.

Ej må konungen minska kronans rätt för annan konung; gör någon det, då 
har den konung som följer efter rätt att med lagens hjälp återtaga det, om 
han kan.
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§ i. Alla de, som bygga och bo i hans rike, skola visa honom lydnad, rätta 
sig efter hans bud och vara honom till tjänst, särskilt för att värja riket vid 
dess landamären, och icke med härfärd längre ut, utan att han har fått de
ras samtycke därtill.

IV. Nu skall till konungariket i Sverige konung väljas, och det skall ej ärvas.

Nu skall till konungariket i Sverige konung väljas, och det skall ej ärvas, 
om de hava mist sin konung, på följande sätt: förut nämnda lagmän skola, 
envar från sin lagsaga, med samtycke av alla dem, som i lagsagan boende 
äro, taga tolv kloka och raska män och med dem på utsatt dag och i rätt 
tid komma till Mora ting för att välja konung. Första rösten skall lagman
nen i Uppland hava och de som med honom äro utsedda, för att välja kon
ung; därefter var och en lagman efter den andre: södermännens, östgötar
nas, Tiohärads, västgötarnas, Närkes och västmännens. De skola döma 
honom till att bära krona och vara konung, till att råda över landen och 
styra riket, till att styrka lag och hålla frid. Då är han dömd till Uppsala 
öd.

§ i. Den av inrikes födda män - och helst av konungasöner, om sådana 
finnas - som blir tagen till konung av alla dessa lagmäns röster eller de fles
ta, och av deras, som med lagmännen äro utsedda, honom skola de nämn
da lagmännen döma till konung.

V. Detta är konungens ed: först att han skall älska Gud och den heliga kyrkan; 
och han skall svärja sin ed på bok och reliker.

På samma dag och plats skall konungen giva sin trohetsed åt alla i riket 
boende.

§ i. Första artikeln är att han skall älska Gud och den heliga kyrkan och 
styrka hennes rätt, dock så att all konungslig rätt, kronans och allt Sveri
ges allmoges rätt förblir okränkt.

§ 2. Andra artikeln är att han skall styrka, älska och vårda all rättvisa 
och sanning och undertrycka all vrånghet och osanning och all orätt, både 
med lag och med sin kungliga makt.

§ 3. Tredje artikeln är att han skall vara all sin allmoge trogen och tro
fast, så att han icke skall fördärva någon, fattig eller rik, på något sätt till 
liv eller lemmar, utan att han är lagligen förvunnen, så som lagen säger och 
rikets rätt; icke heller skall han på något sätt taga något gods från honom, 
utom enligt lag och efter laga dom, så som förut är sagt.

§ 4. Den fjärde att han skall styra och råda över sitt rike Sverige med in
ländska män och ej utländska, så som gammal lag och rikets rätt har av ål
der varit. Och icke må utländsk man tagas i hans råd, ej heller råda för 
borgar eller land, och ej för Uppsala öd eller så gamla kronans gods, att
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ingen minns eller av sanne sago vet, huru det först har kommit under 
henne.

§ 5. Den femte att konungen skall vårda borgar och land med deras år
liga ingälder och värja deras gränser efter sin makt, så att intet av detta 
förut nämnda minskas för den konung som kommer efter, ty han har rätt 
att återtaga det med lag, därför att annars bleve snart ett konungadöme ett 
grevskap eller mindre.

§ 6. Den sjätte att konungen skall leva av Uppsala öd, kronans gods och 
årliga laga utskylder från hans rike och icke pålägga sitt rike någon ny 
tunga eller pålaga, utom på dessa villkor: först om utländsk här, kristen el
ler heden, vill härja hans land, eller om någon inom landet sätter sig emot 
kronan och konungen ej annorlunda kan värja sig, eller om konungen 
skall krönas eller rida sin eriksgata eller gifta bort sitt barn, son eller dot
ter, eller ock om konungen tarvar bygga sina borgar eller Uppsala öd. I så
dana fall skall biskopen och lagmannen i varje lagsaga och sex av frälse- 
männen och sex av allmogen överväga, vad hjälp allmogen skall eller må 
göra sin konung.

§ 7. Sjunde artikeln är att konungen skall hålla allt gammalt frälse för 
kyrkor, klerker och kloster, riddare och svenner och för allas deras gods 
och tjänare, utan att skada kronans rätt, och hålla, styrka och värja all 
gammal Sveriges lag, som allmogen har av fri vilja och med samtycke an
tagit och som är stadfäst av förutvarande konungar och deras kungliga 
makt, så att ingen olag går över rätt lag; särskilt att ingen utländsk rätt 
drages in i riket allmogen till lag och rätt, icke heller någon sådan lag gives 
allmogen, utan deras ja och samtycke. Han skall ock sin allmoge freda och 
frälsa, särskilt den fridsamma, som vill leva i fridsamhet och lag, såväl för 
våldsamma och vrånga inländska män som för utländska; särskilt hava i 
åminnelse och hålla och styrka kyrkofrid, tingsfrid, kvinnofrid och hem
frid. All frid ökas och ofrid förgår, allt efter som konungen är.

§ 8. Nu skall konungen svärja sin ed på boken och hålla reliker i sin 
hand och säga så: Så beder jag mig Gud huld både till kropp och själ, 
Sankta Maria och Sankt Erik konung och alla helgon och de heliga ting, 
som jag håller handen på, så sant som jag skall hålla och styrka alla de 
uppräknade och förut nämnda artiklarna efter min förmåga och mitt bäs
ta samvete. Och konungen skall med sin hand uppräckt på heder och tro 
lova Gud och sin allmoge att hålla sin ed gent emot all sin allmoge, ung 
och gammal, mot ofödd och född, mot okär som kär, mot frånvarande 
som närvarande, vilka hörde konungens ed, och icke bryta den i något, 
utan i stället öka den med allt gott och särskilt med sin konungsliga kärlek. 
Guds kärlek vare med vår konung och all hans allmoge.

§ 9. Då han är sålunda vald och dömd till konung av lagmännen och
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landskapens män och har gått sin ed, så som förut är sagt, då är han laglig 
konung över allt Sverige. Sedan må han giva län, styra sitt rike och allt det 
som förut är sagt, därtill i sitt rike hava av Gud högsta dom över alla do
mare, och likaså över allmogens käromål, efter lag eller efter utletad full 
sanning, vilketdera han helst vill.

VI. Huru lagmännen och landens män skola gå ed till konungen.

Nu skall lagmannen från Uppland, och var lagman från sin lagsaga, och all 
allmoge som med dem är närvarande, då konung tages, gå denna ed.

§ i. Det första är, att all allmoge, som bor i Sverige, skall hålla honom 
för konung och styrka hans makt och all hans konungsliga rätt.

§ 2. Det andra är, att vi skola visa honom rätt lydnad och fullgöra hans 
bud i allt det som är försvarligt både för Gud och människor, honom att 
bjuda och oss att göra, utan att bryta någon rätt, hans eller vår.

§ 3. Det tredje att vi skola vara honom trogna och hulda tjänare, sär
skilt med härfärd till landamärena, för att med honom värja rike och land.

§ 4. Det fjärde att allmogen, som av ålder har varit och än är skattskyl
dig, skall giva och utgöra alla sina årliga och laga utskylder till sin konung, 
godvilligt och utan all tredska, och flytta och föra dem efter konungens vil
ja och deras egen rätt.

§ 5. Sedan skall lagmannen och all allmogen svärja sina eder på bok och 
reliker. Då skall lagmannen hålla sin hand därpå, i det han beder Gud vara 
sig och all allmogen huld både till kropp och själ, Sankta Maria jungfru, 
Sankt Erik konung och alla helgon och de heliga ting, som han håller i sin 
hand, så sant som de skola alla de förut uppräknade artiklarna hålla och 
styrka gent emot sin konung efter bästa samvete, och med uppräckt hand 
lova Gud och sin konung på heder och tro att hålla sin ed. Och med denna 
ed och detta trohetslöfte, som lagman och allmoge har svurit och lovat sin 
konung, binds både ung och gammal, ofödd och född, okär som kär, från
varande såväl som de som där voro och svuro ed och lovade trohet.

VII. Huru konungen skall rida sin eriksgata.

Nu skall konungen rida sin eriksgata, och landens män skola följa honom 
och giva honom gisslan, sådan att han är trygg och säker, och svärja denna 
ed som förut är sagd. Och konungen skall i varje land och lagsaga lova, att 
han skall hålla alla sina eder till dem, som han svor i Uppsala, då han först 
togs till konung.

§ i. Nu skall han rida medsols genom sitt land. Då skola de som bo i 
Upplands lagsaga följa honom genom sin lagsaga till Strängnäs. Där skola 
södermännen taga emot och möta honom med lejd och gisslan och följa 
honom till Svintuna. Där skola östgötarna möta honom med sin gisslan
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och följa honom genom sitt land till mitt på skogen Holaved. Där skola 
smålänningarna möta honom och följa honom till Junabäck. Där skola 
västgötarna möta honom med lejd och gisslan och följa honom till Ro- 
mundeboda. Där skola närkingarna möta honom och följa honom genom 
sitt land till Uppbåga bro. Där skola västmännen möta honom med lejd 
och frid och följa honom till Östens bro. Där skola upplänningarna möta 
honom och följa honom till Uppsala.

§ z. Då är denne konung lagligen kommen till land och rike, och har ri
dit sin eriksgata. Han är vald såsom lagen säger och har med ed och ord 
gjort sina land och landens män allt det som han är skyldig dem och de det 
de äro honom skyldiga att göra.

VIII. Nu skall konungen i Uppsala vigas och krönas.

Då konungen vill, skall han i Uppsala vigas och krönas, eller ock annor
städes i sitt rike, efter som han vill och finner lägligt, dock helst av ärke
biskopen för båda deras värdighets skull.

IX. Huru konungen skall tillsätta sitt råd.

Då konungen är vald, skall han välja sitt råd. Först ärkebiskopen och där
till av lydbiskoparna så många som honom är lägligt, av dem som bo i 
hans rike, och andra klerker som äro honom till nytta.

§ i. Tolv skola vara i konungens råd av riddare och svenner, och ej fle
ra. De här nämnda skola svärja sin ed till konungen.

§ 2. Först skola de svärja vid Gud och de heliga ting, som de hålla han
den på, att de skola råda konungen det som de inför Gud veta vara honom 
och hans land nyttigt och gagneligt, och icke underlåta det på grund av 
väld, frändskap, svågerskap eller vänskap.

§ 3. Det andra att de skola styrka honom till rikets rätt av all sin makt, 
att han må hålla den ed, som han har svurit riket, och allmogen honom. 
Och detta skola de lova att själva hålla.

§ 4. Det tredje att de skola hålla allt det lönligt, som konungen vill hava 
lönligt, och aldrig uppenbara något, varav kan komma skada för honom 
eller hans rike.

X. Nu vill konungen gå i giftermål.

Nu vill konungen gå i giftermål och giva sin husfru morgongåva; sådan 
morgongåva skall givas med samtycke av hans rådgivare och med råd 
både av biskopar, riddare och svenner, som äro i hans råd, och icke an
norlunda, hur stor den skall vara. Konungen har ej rätt att giva borgar el
ler fästen, utan han må giva av land och av gårdar, efter deras råd och 
samtycke.
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§ i. Ej skall denna morgongåva gälla längre än i hennes levnadsdagar. 
Efter hennes livstid skall den gå tillbaka under kronan. Om så är, att 
drottningen vill gå i giftermål eller fara utom riket och ej stanna kvar inom 
riket, då må den konung som är i riket giva henne lösen med sitt råds sam
tycke, hur stor den skall vara.

§ 2. Ingen skall hava rätt att taga morgongåvan från henne, så länge 
hon är ogift och stannar i landet, utom i fall det blir styrkt med uppenbara 
gärningar och fulla vittnesbörd, att hon sätter sig emot riket i sådant, som 
kan komma riket till skada; då har hon förverkat morgongåvan och lösen 
därför, men ej annars.

XI. Huru frälsemän skola tjäna konungen med vapen och hästar, och var vapen
syn skall hållas.

Sålunda skola frälsemän tjäna sin konung: Den som vill hava sin egendom 
frälse, vare sig han är riddare eller sven, ingen undantagen, han skall hava 
en så god häst, att den är väl värd fyrtio marker penningar, bättre och ej 
sämre, därtill sadel för stridshäst, färdig hjälm och fulla vapen, både på 
kroppen och på benen, intet undantaget av det som en fullgod man må 
värja sig med.

§ i. Åttonde dagen efter Sankt Peters dag varje år skall vapensyn hållas 
i Uppsala med hela Uppsala biskopsdöme, i Västerås med Västerås bis- 
kopsdöme, i Strängnäs med Södermanland, i Örebro med Närke, i Lin
köping med Östergötland, Kinda, Tjust, Vedbo, Ydre, Gränna, Tveta, Vis
ta och Visingsö, i Kalmar med Kalmar fögderi och Öland, i Rydaholm med 
Tiohärad, i Falkenberg med norra och södra Halland, i Skara med Väster
götland och Dal, i Tingvalla med Värmland.

§ 2. Om så händer, att någon av bönderna vill bliva frälseman, då skall 
han före den dagen utrusta sig både med häst och med vapen, så att de som 
skola hålla vapensyn å konungens vägnar kunna pröva hans mandom och 
frejd, hans häst och hans vapen, så ock om han förmår hålla det frälset vid 
makt med sin egendom, så som förut är sagt.

§ 3. Alla frälsemän skola komma till vapensyn, och var man, vare sig 
han är riddare eller sven, skall själv hava sina vapen på sig och själv sitta 
på sin stridshäst och hava både vapen och häst, så som förut är sagt.

XII. Om frälseman åldras och ej själv är vapenför.

Om frälseman åldras eller är gammal och oför, så att han icke själv förmår 
fullgöra tjänsten, då skall han komma till vapensynen inför dem som sko
la hålla denna å konungens vägnar, med häst och alla vapen, som höra 
därtill, och framlägga sina hinder och hava en man med sig, som skall tjä
na för honom. Då skola de som förestå vapensynen pröva hans hinder och
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huruvida den mannen, som skall tjäna för honom, är gagnelig till rikets 
tjänst eller ej. Om den mannen, som tjänar för honom, skulle skiljas från 
honom, då tage han en annan i hans ställe på samma sätt.

§ i. Om så händer, att någon, som gör krigstjänst till häst, av ålder eller 
sjukdom icke själv är i stånd därtill, men har en son eller flera, som tjäna 
hos andra män och icke äro dagligen hemma hos fadern, då må fadern få 
anlita deras tjänst, om skifte ej har skett dem emellan, men icke annars. 
Dock skall en av dem varje år komma till vapensynen å faderns vägnar, så
som förut är sagt.

XIII. Om frälseman icke längre orkar stanna kvar i frälse.

Nu kan så hända, att en frälseman vill gå från frälse, då må han ej göra det 
annat än då vapensynen hålls. Då skola de som hålla vapensynen, pröva 
hans förfall och på vad grunder han vill skiljas från frälset. Och han må ej 
gå från frälse utan deras lov.

XIV. Om flera äro samman om disk och duk.

Om flera frälsemän än en äro ej åtskilda, fader och hans söner eller ock 
hans måg, som är gift med hans dotter, då skall en av dem, den som därtill 
är bäst lämpad, fullgöra tjänsten med häst och vapen, så som förut är sagt, 
och göra dem allesammans frälse, så länge de äro samman om disk och 
duk. Så snart de skiljas åt, då kunna de ej mera fara tillsammans igen för 
att längre vara under ett frälse, utan de som skiljas åt skola tjäna var för 
sig.

XV. På vilken tid vapensyn skall hållas i varje landskap, och vilken myndighet 
de hava, som skola hålla den.

Vapensynen skall hållas å konungens vägnar, på varje förut nämnd plats 
och tid, av de män, som konungen sätter därtill med sitt brev. De skola ock 
tillse, att alla de stycken tagas i akt, som förut äro sagda. De skola pröva 
detta och göra det, så sant som de vilja hava vänskap av sin konung och 
vedervåga sin heder, och icke tillstädja någon, hög eller låg, att hava an
norlunda än som sagt är, utan de må hava både häst och vapen, snarare 
bättre än sämre.

XVI. Om någon döljer sig undan kronans tjänst.

Om så sker, att någon dristar dölja sig undan kronans tjänst, då den på
bjuds till rikets värn, eller från vapensyn, utan giltiga förfall - vilka äro 
dessa och inga andra: antingen att han är utom riket, då tjänsten påbjuds, 
eller ligger i sotsäng, och det styrkes med goda män, att så är -, om någon 
så gör och ej kan göra sin ursäkt, så som nu är sagt, skall han mista sitt
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frälse, som han har haft, och aldrig återfå det, såvida han icke åtnjuter en 
särskild konungens nåd; och han böte därtill fyrtio marker.

XVII. Om någon rymmer från konungens banér.

Om så sker, vilket Gud må avvärja, att någon rymmer från konungens ba
nér, då man drager mot fienden, eller från konungens ombudsman, eller 
ock under krigståg, som konungen eller hans ombudsman utsänder, den 
som så gör har förverkat både liv och gods, såvida han ej av konungens 
nåd får tillstånd att lösa sitt liv. Flyr han, utan att han blir tagen till fånga, 
skall han aldrig få sin frid åter, om han ej åtnjuter konungens särskilda 
nåd. Skyller en hövitsman någon för att han gör så och denne nekar, då 
skall det avgöras av en nämnd av tolv män, som voro med på krigståget, 
och de skola utse halva nämnden var.

XVIII. Om någon blir fånge i konungens tjänst.

Blir en man tagen till fånga i konungens tjänst, då skall konungen lösa ho
nom och återgälda honom hans häst och hans vapen, och göra honom ska
deslös.

§ i. Är det så, att en frälsemans stridshäst fördärvas, från det att han 
drager ut i rikets tjänst och till dess han kommer åter till sitt hem, då skall 
konungen återgälda den hästen. Dock skall hästen överlämnas till konung
ens marskalk, om han lever, eller ock styrke han med vittnesbörd, att han 
miste en så god häst. Dör hästen på annat sätt än nu är sagt, då köpe han 
en ny i dess ställe till rikets tjänst.

XIX. Om frälsemans stridshäst dör, förr än vapensyn hålls.

Om frälsemans häst dör, innan vapensyn hålls, och styrkes detta med le
vande vittnen och fulla vittnesbörd av dem som det hava sett och närvarit, 
då den dog, då skola de giva honom åtta veckors frist till att köpa en så 
god häst som förut var sagt. Och på den dag, som för honom nu blev ut
satt, komme han till de förut nämnda männen; och han vare då saklös för 
konungen, om så sker. Dock skall han framvisa sina vapen, då vapensynen 
hålls, om han vill åtnjuta sitt frälse.

XX. Om frälseman lämnar barn efter sig.

Har riddare eller sven en son efter sig, eller ock flera, skall denne hava sitt 
gods frälse, till dess att han är femton år gammal. Sedan skall han eller en 
annan å hans vägnar stå i rikets tjänst och göra tjänst för sitt gods eller 
göra skatt och utskylder som en bonde, om han ej förmår fullgöra tjäns
ten.
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XXI. Om frälseman dör och hans husfru lever efter honom.

Änkor till män, som hava tjänat frälse i sina levnadsdagar, och deras barn, 
som ej hava kommit till laga ålder, skola åtnjuta frälse, utan att någon all
mogens rätt skadas, på så sätt att så länge som hon lever som änka, skall 
hon vara frälse och fri från all tjänst, ända till den dag då hon går i ett nytt 
giftermål. Får hon en frälseman, då göre han tjänst för hennes gods jämte 
sitt eget; får hon en bonde, då utgöre hon skatt och utskylder som en bon
de.

§ i. Har en riddare eller sven en dotter efter sig, då skall hon åtnjuta 
samma frälse.

§ z. Om änka eller jungfru gör sig skyldig till lönskaläge, då har hon 
förverkat detta frälse, som nu är sagt.

XXII. Huru biskopar, riddare och svenner få rida till konungen eller till annan 
plats.

Ärkebiskopen får rida genom landet till konungen med fyrtio hästar, en 
lydbiskop med trettio hästar, konungens ombudsman med trettio hästar 
och ej mera, riddare och svenner i konungens råd med tolv hästar och ej 
mera; riddare utanför konungens råd skola rida med åtta hästar och ej 
mera, svenner, riddares vederlikar, med sex hästar och ej mera, män av läg
re rang, som göra tjänst för frälse, med tre hästar och ej mera, utom om 
det är i härfärd. Sålunda skola de rida till konungen. Den som gör här
emot, böte fyrtio marker; och det skall vara konungens ensak.

XXIII. Hurudana taverner skola vara och tavernare.

Nu skola taverner vara vid allmänna vägar, och rättare i stor byar, där ej ta
verner kunna vara, för att åt de vägfarande sälja mat och hästfoder, låna 
husrum åt den som vänligen beder därom: stuga, sovrum, stallrum i uthu
sen, dock så att bondens kreatur ej trängs ut.

§ i. Två gästgivare skola också finnas i varje köpstad, som skola sälja åt 
de vägfarande mat och öl och hästfoder och all deras nödtorft. Om detta 
icke göres och iakttages i en köpstad, böte borgmästarna i den staden var
dera fyrtio marker och varje rådman tjugo marker; och det skall vara kon
ungens ensak.

§ 2. Fullgott nöt skall köpman eller bonde sälja för tolv örar, gammalt 
får för fyra örtugar, en mark fläsk och smör för två svenska penningar, 
fullgott fång hö för fyra svenska penningar, bröd och öl efter som det gäl
ler i närmaste köpstad på rätt torgdag. Havre skall köpas av husbonden i 
gården sålunda, att en spann säd skall gälla två penningar mera än i när
maste köpstad.

§ 3. Sälja ej bönder och låna husrum så som nu är sagt, böte de därför
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tre marker, en till konungen, den andra till häradshövdingen och den tredje 
till de vägfarande.

§ 4. Bonde är ej skyldig att sälja mat till samma män i en och samma 
färd mer än till ett mål och ett dygns foder, ej till någon reskost eller till att 
föra bort, om icke bönderna själva vilja det, icke heller till flera på en gång 
än stadgat är och förut är sagt.

§ 5. Om någon tager något från präst eller bonde eller gästar deras hus 
mot deras vilja och denna vår lag, och det blir styrkt mot honom med ful
la vittnesbörd, då har konungen rätt och skyldighet att låta taga hans liv 
med svärd, vare sig han är hög eller låg, för sådant brott och övervåld. Väl 
kunna och skola sådana män, om de äro därtill förvunna, gripas av lag
männen och likaså av lägre domare, men ej mista livet, förrän det har va
rit inför konungen och konungens dom, eller inför dem som hava konung
ens dom. Blir därvid någon dräpt av dem, av ägaren eller av dem som sätta 
sig till värn, de som sådant göra ligge ogilla liksom för konungens svärd.

§ 6. Det som ej blir gäldat, förrän gäst far från gård, det är rövat och ej 
köpt, om bonden åtalar. Och den som gör sådant, skall undergå samma 
straff som förut är sagt.

§ 7. Om en gäst, eller flera av dem som äro samman i mat och måltid 
den gången då de gästa, dräper eller låter dräpa eller sårar till blod eller 
med någon gärning i vredesmod gör dem blodvite eller blånad, och om de 
gripas på färsk gärning, miste de liv för liv i denna sak, så många som gåvo 
honom sår genom hugg eller stick. Gripes han ej på färsk gärning, må han 
i trygghet komma inför konungen eller inför den som har konungens dom, 
och han skall sedan hava en halv månads frist och frid. Alla de som hava 
gjort det, böte hand för sår, blodvite eller blånad, och allt det vare ogillt, 
som de fingo på tomten av bonden, hans hustru, barn eller tjänare; det som 
gjordes mot dem på deras tomt skall gäldas så som förut är sagt.

§ 8. Rider gäst i vredesmod från gården, därför att han ej fick göra allt 
det han ville, och gör han en annan gång för samma sak dråp, blodvite el
ler blånad, blir han därtill lagligen förvunnen, skall han undergå samma 
straff som förut är sagt, ty han får icke hämnas efter böter för sin gästning.

§ 9. För övrigt skall värdshusvärd, hans hustru, barn och tjänstehjon 
vara i bondes fred och lag, då de icke gästas.

XXIV. Om någon tager något med våld från en annan.

Om någon med våld tager något från den som har det om hand: hus, jord, 
skog, vatten eller vattenverk, eller med något slags åtgärd gör det odugligt 
för honom och vill tillägna sig det, eller ock lösa penningar, återgälde han 
skadan, och därtill fyrtio marker att skiftas i tre lotter.
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XXV. Om någon lämnar från sig målsäganderätt.

Den som lämnar från sig målsäganderätt har förverkat sin rätt hos den 
skyldige; och den som tager emot målsäganderätt, honom må icke svaras 
varken med ed eller penningar. Och ingen tage till sig talan för en annan, 
utom i sådana fall som lagen säger. Om någon gör detta, böte han fyrtio 
marker; och det är konungens ensak.

XXVI. Om frälseman eller frälsekvinna gör ett jordaskifte med svek.

Om frälseman eller frälsekvinna gör skifte eller köp med några som bo på 
skattskyldig jord, uppenbart som lagen säger och med sådana villkor lön- 
ligen sins emellan, att båda skola hava kvar sitt, med svek dragande till sig 
konungens ingälder, den som så gör han är full tjuv från konungen, i vart 
fall efter som det var värt. Den som uppenbarligen med fulla vittnesbörd 
och eder blir förvunnen därtill, skall undergå tjuvs straff, och den skatt
skyldige återgälde till konungen alla årliga utskylder för varje år, så som 
lagen säger.

XXVII. Om någon gör våldsgärning mot den som konungen har tagit i sin frid.

Om någon gör våldsgärning mot den som konungen med sitt öppna brev 
har tagit i sin frid, därför att han hade väckt åtal mot honom inför ko
nungen, om han blir gripen och med fulla vittnesbörd lagligen försvun
nen, har han förverkat liv och lösöre; och hans rätte arvinge tage hans 
jord. Och av detta lösöre tage målsäganden tredjedelen och konungen två 
lotter.

XXVIII. Om någon bryter konungens eller hans ombudsmans dom.

Om någon bryter konungens dom, som konungen har givit eller hans om
budsman, och har dombrev därpå, han böte fyrtio marker; och det skall 
vara konungens ensak. Dessa fyrtio marker skola av tolv män utmätas från 
den brottslige, först av hans lösöre; räcker ej lösöre till, då utmäte de hus; 
räcka ej hus till, då värdesätte de jord, dock så att hans fränder och när- 
skylda skola hava rätt att återlösa jorden, inom natt och år, så som den 
står i värde. Räcker det ej både till konungen, målsäganden och häradet, 
då må det brista för alla, lika mycket av mark som av mark, utom i fråga 
om gäld; då utmätes först till målsäganden hans fulla rätt, och sedan till 
konungen hans fulla rätt.

XXIX. Om någon kärar mot en annan för gäld.

Nu kommer någon inför konungen, som har brev på en annan i fråga om 
gäld, och den som det käras mot är icke där till svaromål, då skall kon
ungen åt käranden tillsätta en man eller två i det landskap, där den bor,
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som det käras mot, och för en av dem eller för båda skall den, som det kä
ras mot, göra käranden rätt på den dag som konungen ålägger med sitt 
brev. Eller också skall han där uppvisa sitt kvittobrev för att styrka, att han 
har gäldat honom efter landslagen. Och det skola de som där närvoro med 
sitt brev tillkännagiva för konungen, att så har blivit gjort.

XXX. Vad den skall böta, som jagar i konungens parker.

Om någon jagar i konungens parker, var helst de än äro, han har förverkat 
sina hästar och armborst, och därtill fyrtio marker, och det skall avgöras 
av häradsnämnden, om han ej blir tagen på bar gärning; och det skall vara 
konungens ensak.

XXXI. Nu skola tolv män pröva, om något bryts mot konungsbalken.

Nu kan så hända, att något bryts mot konungen, av det som står i ko
nungsbalken; då skola tolv män vara därtill förordnade i varje lagsaga, 
valda och utsedda samfällt av konungen och lagmannen i varje lagsaga. 
De skola hava all omsorg och håg att uppsöka och yppa, envar i sin 
landsdel som honom varder tilldelat att övervaka lagen uti, alla dem som 
ofreda allmogen mot denna lag. Och de skola svärja denna ed vid Gud 
och hans heliga ting och sin jordiska heder och säga så: Vi bedja Gud och 
de heliga ting, som vi hålla handen på, hjälpa oss, så sant som vi icke 
skola göra någon saker, som saklös är, icke heller göra någon saklös, som 
saker är, efter det samvete och förstånd, som Gud har givit oss, och det ej 
underlåta för frändskaps, svågerskaps eller räddhågas skull, eller för 
vänskap eller någon väld, och vi förbinda oss själva att obrottsligt skola 
hålla alla förut nämnda artiklar och dem som följa efter i denna balk, vid 
ansvar enligt denna förut nämnda rätt; så hjälpe oss Gud och de heliga 
ting, som vi hålla handen på. Den som de tolv eller sju av dem värja, han 
är värjd för konungens dom, gentemot härad och målsägande. Den som 
de fälla, han är fälld under konungens räfst, till att mista hand, hals, liv 
eller gods och penningar till konungen och häradet, allt efter som brot
ten äro.

XXXII. Om våldgästning.

All våldgästning skall man åtala, på helgdagen närmast efter det att orät
ten gjordes, inför sockenmän och grannar, så ock på första landsting eller 
tinget i det härad, där han bor, eller ock under sex veckor närmast efter det 
att gärningen gjordes inför konungen själv eller den som har hans dom. 
Åtalar han ej såsom sagt är, då är var mans käromål för våldgästning dött 
och ogillt. Den som åtalas må i trygghet komma till svaromål inför de tolv 
och tillbaka från dem, och han må hava en frist av fjorton dagar. Vill han
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icke komma till svaromål, då blir han fälld för sina brott, och straffet må 
gå över honom allt efter som han har förbrutit sig. Om den, som åtalas 
misstänker eller rädes för att någon av de tolv har orätt mannamån mot 
honom, vare sig på grund av släktskap, svågerskap, vänskap, fiendskap, 
avund eller ovilja, och kan klart styrka och ådagalägga det mot en, två el
ler tre, då skall man utesluta dem, men icke flera, och insätta andra i deras 
ställe för denna gång och icke längre.

XXXIII. Där det bryts mot konungens domr där skall konungens nämnd pröva 
det och utdöma böter till konungen och målsäganden och häradet.

Om någon ej håller konungens dom, skall konungens nämnd fara hem till 
honom och utmäta hos honom konungens böter för dombrott och åt var 
och en hans böter, som äro utdömda hos honom, enligt vad som förut är 
sagt. Kan ej hela konungens nämnd komma, då skall åtminstone två av 
nämnden komma dit, där han bor, och hava andra goda män med sig från 
det härad, där han bor, så att nämnden alltid är fulltalig eller åtminstone 
sju. Och konungens nämnd skall, för sitt arbete och sin kost, hava tredje
delen av alla böter för brott mot konungens dom.
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Kristoffers landslag

Dokumentet ingår i 33Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt 
konungaförsäkringar 1611-180033 utgiven av Emil Hildebrand, P.A. 
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1891. Texten återges efter Hilde
brands urval, och är ett utdrag ur konungabalken i kung Kristoffers 
landslag.

Konungabalken

I.

Sverikis rike är af hedne värld samankomit af Svea och Gotha landh. Svea 
kalladis nordanskogh och Gotha sunnanskogh. [I det följande uppräknas 
biskops- och lagmansdömen.]

2.
Yfver alt Sverike skal ey konungslik krona eller konunger vara utan en. 
Han ägher styra oc radha borgom oc landom, Upsala ödhom, kronona 
gotz oc allom konungslikom räth oc ingäldom, ensak sina hava, dulgadrap 
oc danaarf oc saköris bruth sin ofver alt Sverike, som lagh och rättir är; 
tho sva ath andelikit oc värlzlikit frelse niute sin previlegia oc gambla fri
het.

§ i. Engte af tessom fornempdom, som för är sagt, ma konunger mins
ka for androm konunge. Gör thet nokor konunger, äghe tha then konung
er, epter komber, valdh thet ater kalla och taka, om han gither.

§ 2. Alle oc the, som i rike hans byggia oc boa, ägha oc scula honom 
lydno halda, budh hans standa oc til tienisto vara, serlica a landamärom 
land ath väria, oc ey ytermere meth herfärd fara utan godvilia thera fangh- 
nom.

3-
Nu är till konungsriket i Sverike konunger väliande oc ey ärfvande, än the 
konungh mist hava, tessom lundom, ath fornempde lagmen, hvar af lagh- 
sagu sinne, sculu meth samtycke alla thera, i lagsagu boande äru, 12 men
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taka, vithra oc snälla, oc meth them a nempdom daghi timelica til Mora 
tingh koma konung at välia. Första röst ägher laghman af Upland hava oc 
the meth honom nempde ära han til konungh välia; ther näst hvar lagh
man epter androm, Sudermanna, Östgöta, Ölandz, Tihäretz, Vesgöta, Ver
ma, Närike, Väsmanna oc Finlandz. The ägha han til krono oc konungs- 
döme välia landom radha oc rike styra, lagh styrkia oc fridh halda. Tha 
skal han dömas till Upsala öde.

§ i. Hvilkin en af inrikis föddom oc helzt af konungasynom, än the til 
ära, af allom tessa laghmanna röstom eller af flästom laghmannom til- 
nempdom varder til konungs takin, sculu fornempde lagmen han til kon
ungh döma.

4-
Nu a sama dagh oc stadh ägher konunger allom inrikis boandom tryggia 
eda sina sväria oc ganga.

§ i. Förste articulus är, ath han seal älsca gudh oc the helga kirkio oc 
räth henna styrkia, oskaddom allom konungslikom räth, kronona oc alz 
Sverigis almoga.

§ z. Annar articulus är, ath han seal alla räthviso oc sannind styrkia, äl
sca oc göma oc alla vrangviso oc osannindh oc allan oräth nidher tryckia 
både meth räth oc konungsliko välde sino.

§ 3. Tridia är, ath han seal trygger oc troen vara allom almoga sinom, 
sva at han seal engen fatighan eller rikan forderfva a lif eller limi, utan han 
är laghlica forvunnen oc dömder epter Sverikis scrifnom laghom. Ey seal 
han oc nokraledis nokot gotz fast eller löst af nokrom taka eller afhenda 
lata, utan epter laghum eller lagha domom.

§ 4. Fierde articulus är, ath han seal meth sins radz radhe i Sverige rike 
sino Sverike styra oc rada meth inföddom svenskom mannom og ey ut- 
lendzkom oc at han ey utföddan man i rad hans i Sverike taki oc ey lati hu- 
som eller landom rada, ey Upsala ödom eller sva gamblo kronone godze, 
ath engen minnis eller af sanne sagu vet, huru thet först under kronona 
kom.

§ 5. Fämpte articulus är, ath konunger ägher göma hus oc land meth ar- 
licom ingeldom thera oc landamärom oc väria epter magt sinne, sva at 
engte af tessom fornempdom minskes fore them konunge epter komber, 
thy ath han ägher vald thet meth räth ather taka, eller vorde sköt kon- 
ungsdöme grefvadöme eller minna.

§ 6. Siette articulus är ath konunger ägher lifva vidh Upsala ödhe, kro- 
nogotz oc arlika lagha utskylder af landom sinom oc engen nyan tunga el
ler aleghn a land sit leggia, utan meth sva forskälom, först än utlendzker 
här, hedin eller cristen vilia landh hans häria eller nokor inländis säter sik
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mote konunge och konunger giter sik ey androm lundhom vart, eller barn 
sit, son eller dotter, giffta, eller konunger scall kronas eller ericsgathu sina 
ridha, eller konunger torf vidher hus sin eller Upsala ödhe byggia: i tolkom 
fallom tha seal biseoper oc laghman af laghsagu hvarie oc 6 af hofmannom 
oc 6 af almoganom thet millan sin vägha, hvat hielp almogen seal oc ma 
drageligast göra konunge sinom.

§ 7. Siunde artieulus är, at konunger seal kirkiom, klärkom oc klostrum, 
riddarom oc svenom og hvars thera hionom oc gotzom alt gamalt frelse, 
frihet oc previlegia halda oc Sverikis lagh, the som almogen meth godvilia 
oc samtykkio vidertakit haver, halda oc styrkia oc väria, sva ath engen 
olagh gange ofver räth lagh, serlica ath engen utlendzker rätter draghis in i 
riket, almoganom til tunga, oc engen ny lagh gifvis almoganom utan ja oc 
godvilia thera fangnom. Han seal oc almoga sin allan frida oc frelsa, serli
ca then spaka, som meth späkt oc meth laghom vil lifva, sva for ostyrlicom 
oc vrangvisom inlendzkom som for utländzkom; serlica i aminnilse hava 
oc halda at styrkia kirkiofrid, thingsfrid, qvinnofrid oc hemfridh. Alder 
fridher ökis oc ofrider förgångs, epter thy som konunger är rätvis till.

§ 8. Nu ägher konunger edh sin sväria a bok oc helgodoma i handh sin
ne halda oc sva sigia; sva bidher jach mik Gudh hullan bade til lif oc siel, 
jomfru saneta Maria oc sanete Eric konung oc all helgon oc helga doma, 
the jak a halder, ath jak scall alla uptalda oc fornempda artieulos styrkia 
oc halda epter kunnist oc bäzsta samviti mino. Oc ägher konunger meth 
uphaldne hand sinne Gudhi oc almoga sinom a tryggia tro lofva edh sin 
halda vidh allan almogan sin, ungan oc gamblan, oföddan som föddan, 
vidh okäran som käran, vidh fravarande som närvarande oc konungs edh 
hördo oc i engo bryta, utan helder ökia meth allo godho oc serlica meth 
konungslikom kerlek sinom. Gudz kerleker se meth konunge varom oc al
lom almoga hans.

§ 9. Tha han är sva af laghmannom oc landzmannom valder oc til kon
ungs dömder oc havir edha sina gangit, som för är sagt, tha är han laghli- 
ker konunger ofver alt Sverike. Sidhan ma han län läna, rike sino styra oc 
allo thy, som för är sagt, thertil i rike sino af Gudhi högsta dom hava ofver 
alla verlzlica domara oc sva almogans keromal epter laghum eller epter 
uthletta fulla sannindh höra, hvat han helder vill.

5-
Nu ägher laghman i Uplandom oc hvar af laghsagu sinne oc alder almogen 
meth them närvarande, tha konunger taks, tessa edha ganga.

§ i. Förste artieulus är, ath alder almogen i Sverike boande seal han fore 
konung hava, vald hans oc allan konungslikan räth styrkia.

§ 2. Annar är, ath vi seulom honom rätta lydno halda oc budh hans ful-
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kompna i allo thy, som oss svarlikit är bade for Gudhi oc mannom honom 
at biuda oc oss ath göra, allom rät haldnom hans oc varom.

§ 3. Tridhi är, ath vi sculom honom trone oc hulle tienista men vara, ser- 
lica meth herferdh til landamäris rike oc landh meth honom väria.

§ 4. Fierde articulus är, ath almogen som af alder havir varit oc än är 
skatskylloger, ägher oc seal alla arlica lagha utskylder sina konunge sinom 
gifva oc utgöra meth godvilia, utan alla trytzsko, hona flytia oc föra epter 
konungs vilia oc sielfra thera räth.

§ 5. Sidan seal lagmadher oc almoge alla edha thera sveria a bok oc hel- 
gadoma. Tha ägher laghmader hand sina uphalda, bidhiandis sik ok allom 
almoganom sva Gudh hullan bade til lif oc siel, jomfru saneta Maria, sanc- 
te Eric konung oc al helgon oc helgadoma, the han ahalder, ath the seula 
alla uptalda oc fornempda artieulos vidh konung sin halda oc styrkia epter 
bäzsta kunnist oc samviti thera oc meth uphaldnom handom Gudhi oc 
konunge sinom a tryggia tro lofva edh thera halda. Oc meth tessom edom 
oc trolofvan, som laghman oc almoghen havir lofvat oc svorit konunge si
nom, bindz bade unger oc gamal, ofödder som födder, okär, som kär, fra- 
varande som närvarande, som edha svoro oc tro lofvado.

6.
Handlar om eriksgatan. Förlorade sin betydelse sedan Sverige 1544 blev 
arvrike.

7-
Nu tha konunger vil, seal han i Upsalom vigias oc kronas eller annar stadz 
i rike sino epter vilia oc fallom sinom, tha af erehebiseope helzt for vär- 
doghet seuld beggia thera.

8.
Nu tha konunger valder är, tha ägher han radh sit taka oc välia: först er- 
chebiscop oc sva lydbiseopa, sva marga af them, som honom fallit är, af 
them, som i hans rike boa, oc adhra klerka, som honom ära nytte.

§ i. Tolf ägha i konungs rade vara af riddarom oc svenom og ey flere; 
the fornempde biseopa, clerka, riddara oc svena ägha konunge edh sin svä- 
ria: först sculu the sväria a Gudh oc helgadoma, som the ahalda, ath the 
seula konunge rada, thet som the vita for Gudhi honom oc lande hans nyt- 
togt oc gagnligt vara, thet ey lata fore vild seuld, frendsämio, maghsämio 
eller venscap. Annat ath the seula han styrkia til rikesens räth meth alle 
thera magt, ath han moghe alla the edha, som han haver rikeno svorit oc 
almogen honom, väl ath halda, och thet sama sculu the sielfva sik jätta ath 
halda. Tridia är, ath the seula alt thet lönlikit halda, som konunger vil lön-
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likit hava, oc hvargen uppenbara, ther honom eller hans rike ma skadi af 
koma.

9-
Hvar som talar a konung eller konungs radh, en eller flere, thet a heder 
thera gar eller äro, oc kan thet ey fultyga; vitna sva 6 gode men, som thet 
hördo, varde halshuggen. Talar han annor smälik ordh, som ey ga a hedir 
eller äro, böte 40 marker eller ligge i konungs hektilsom en manadh oc äti 
vatn oc bröd.

10.
Nu vil konunger a gipto ganga oc hustru sinne morgongafvo gifva; then 
morgongafva ägher gifvas meth samtykke oc rade bade biscopa, riddara oc 
svena, the i hans radhe äro, oc ey androm lundom, huru mykin hon seal 
vara.

§ i. Ey ägher konunger hus eller fäste gifva, utan gifvi af landom oc gar- 
dom. Ey ägher the morgongafva lenger standa, än i henna lifs dagha. Epter 
henna daga ägher hon under kronona ganga.

Slutet handlar om det fall, att änkedrottning vill träda i nytt gifte eller 
fara utrikes, då lösen skulle henne givas för hennes morgongåva.

11-22.
Handlar om vapentjänsten till häst eller frälsetjänsten, vapensyn, m. m.

23-
Om hur stort följe ärkebiskop, biskopar, riddare och svenner inom och 
utom råds ägde ha, då de red till konungen.

24, 25.
Om tavernare (gästgivare) och deras åliggande.

26-28.
Om våldgästning, annan våldsverkan och rån.

*9-
Om målsäganderätt.

30.
Nu än frelsis man eller kona gör jordaskipte eller köp meth them, som a 
skatskyldogom jordom boande äro. meth them skälom, at hvart thera seal 
sit ägha, dragande svikelica in til sin konungs ingäld; hvar som toligt gör,
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han är fulder konungs tjufver, hvar epter thy som thet är värt til. Hvilken 
meth tholigo oppenbarlica varder meth fullom skälom og laghum til vun
nen, stande tiufs rät oc then skatskylloge gelde ather konunge alla arlica 
utskylder af are hvario, som lagh sighia, oc böte 40 mark til konungs en
sak.

§ i. Sva som frelsisjord ma erfvas oc leggias i skat, om ey haldz af hen
ne tienist uppe, som lagh sigia, sva ma oc skatta jord erfvas i frelse, tha 
frelsis man eller qvinna är skattabonda erfvinge, oc bonde eller bondason 
ma sik i frelse koma, som för är sagt.

§ z. Engen bonde havi vald ath köpa mera skatta jord under sik, än han 
är sielfver fulsäda oc besittiande uppa. Hvilken thet gör, sva ath kronona 
ingeld ther af minzscas, oc vitnar sva heredznempd, böte konunge ather 
scadan oc a 40 mark, konungs ensak.

31-
Om den som gärning gör å den, som konungen tagit i sin frid.

3^
Om den, som bryter konungs dom.

Om den, som kommer till konung med brev å annan om gäld.

34-
Om den som jagar i konungs parker.

35-
Om brott mot konungen av det, som står i konungsbalken.

36.
Om käromål å våldsgärningar för sockenmän och konung.
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Konungaförsäkran 1611

Dokumentet ingår i ”Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt 
konungaförsäkringar 1611-1800” utgivna av Emil Hildebrand, P.A. 
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1891.

Hildebrands kommentar: Originalet finnes ej bevarat. Som datum 
uppgives både den 31 dec. 1611 och den 6 jan. 1612. Sistnämnda 
datum har den text, som här följts och som hämtats ur riksregistraturet 
1612. Vi har föredragit det tidigare, emedan detta synes framgå av 
Nyköpings riksdagsbeslut den 31 dec. 1611 och åberopas vid 
kröningen 1617, liksom i Karl X Gustafs försäkran 1654. Några 
rättelser har gjorts efter Stiernmans tryck.

Försäkran avgiven av konung Gustaf Adolf
daterad Nyköping den 31 dec. 1611.

Vi Gustaf Adolph &c. göre vitterligit med dette vårt öpne bref, att såsom 
menige Sverigis rikis ständer, högre och nidrige, opå den allmennelige riks
dag, som höldts i Norköping opå det år 1604, då samptychte och bevilia- 
de en arfförening om den konungslige regering här i riket således, att näst 
efter vår sal:e kere her faders dödelige afgång då vele de anamma och be- 
kenna oss för deres rätte herre och regerande konung; så hafve de och nu 
opå denna närvarandes riksdag det samma [repeterat], bevilliat och samp- 
tycht, och efter Gud den aldrehögste egenom sin nådige försyn hafver 
tächts kalla den stormechtige högborne furste och herre her Carl den nion
de Sveriges Götis Vändes Finners Carelers Lappers i Norlanden de Caja- 
ners och Esters i Lifland konung vår elskelige k. her fader af denne sorg- 
fulle och bedröfvade värdene till sig uti den evige ro och hvilo, hvilkens siäl 
Gud värdigas hos sig behålla och med alla christrogna en frögdeful op- 
ståndelse förläne på den ytterste dagen; hafve de fördenskuld samptligen 
och endrächteligen, ödmiukeligen och underdåneligen begärät, att vi oss 
efter samme arfförening den konungslige regering påtaga ville. Nu ändoch 
vi väll nogsampt betänkiande kunne hafva oss i desse våre unge år sådane 
mödsam och besvärlig regering opåtage, efter som riksens tilstånd och lä-
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genheter nu förevette, särdeles och aldenstund uti Norköpings beslut för
mält varder, att vi icke skulle träde till fulkomblig konungslig regering, för 
än vi upfylle fyre och tiugu år; icke heller skulle vi vara mechtige något 
handle, tractere och beslute innen den tiden; män efter riksens ständer haf- 
ve nu samma puncht i så måtto förandrat, att de hafva känt oss mechtige 
och myndige nog både till fulkomblig regering och till att handla och be
sluta med riksens råds råd, hvad menige riksens saker vidkommer, så haf- 
ve vi doch likväll deres flitige och ödmiuke begären icke kunnet utslå och 
oss [där] uti förvägre, utan därtill bejakat och samptycht och nu i de heli
ge Trefaldighets nampn denne rikskonungslige regering vedertagit, och 
medan samptlige riksens ständer, högre och lägre, andelige och värdslige, 
hafve därhos tilsagt att vele vara oss trogne och rättrådige undersåter och 
bevisa oss all hörsamhet och lydno uti det vi dem till vårt och menige Sve
riges rikes alles vårt käre fäderneslands gagn och bäste skäligen biudendes 
och befallandes varde, efter som deres skriftelige försäkring oss däropå gif- 
vin utviser och förmäler; därföre och på det de förnemmeligen och virkeli- 
gen må förnimma vår synnerlige ynnest och benägenhet af oss igen, där
med vi dem samptligen och synnerligen bevågne äre och vara vele, så hafve 
vi på deres ödmiuke begären och att yttermere inbördes tryghet och säker
het hos och ibland ständerne blifva må, dem på efterföliande punchter för
säkrat, som vi och nu med dette vårt öpne brefs kraft härmed velet försäk- 
ret hafva och framdeles uti vår konungslige cröning stadfäste vele, vid 
hvilken vi dem och stadigt och oryggeligen vele hålla och handhafva:

Såsom till det första, att vi vele hålla, handhafva och beskydda alle Sve- 
rigis rikes ständer, andelige och verldslige, högre och lägre, vid deres chris- 
telige religion, Guds rene och klare ord och de högvärdige sacraments rät
te sanskyllige bruk, grundet uti den helige prophetische och apostolische 
skrift och uti den oförändrade ausburgiske confession, käjsare Carl den 
fämpte öfverandtvardet anno 1530, artickelsvis [stält och] författat, alde- 
les som hon uti konung Göstafs sidste och konung Johans, bägge loflige 
ihugkommelses, förste regements tid i dette riket hafver varit brukelig och 
seden uti Ubsala concilio anno 93 af sal. k. M:t vår käre her fader och me
nige riksens ständer, som då församblade voro, enhelleligen och allmenne- 
ligen samtycht, vedertagen och besluten blef, och ingen af ständerne, högre 
heller lägre, en eller flere, någon annan religion anten med låckande eller 
trugande anmoda eller påbiuda, ej heller någrom, af hvad nation, stånd el
ler vilkor som han vara kan, någon annan religions öfning eller exercitium 
offentligen eller hemligen tilstädie i dette vårt rike och dess tilhörige pro- 
vintier, än denne som för:t är.

Till det andra, att ingen, som af någon annan religion är, ded vare sig 
papistisk, calvinisk, anabaptistisk eller någon annan än den, som för:t är,

66 KONUNGAFÖRSÄKRAN 1611 



må blifva brukat i något riksens embete, anten i råd, på slott och befäst
ninger, i lands och hofs regering, mycket mindre uti det andelige ståndet 
till biskoper, professores, kyrkioherder heller skolmästare satte varda; 
doch där någre utlänske privats personer voro, som med någon annan re
ligion funnes, kan dem för handel och vandel sampt krigsakernes skull icke 
vägres att vistas och deres handel och näring här i riket lagligen bruka, 
medan de sig stille och roligen förehålla, sin vilfarelse icke utspride och vår 
religion och gudstienst hvarken med ord heller gerningar icke förtale eller 
försmäda, ty ingen öfverhet är mächtig att råda och regera öfver ens sam
vet, män den, som något annat kan öfvertyges, den vele vi tilbörligen straf
fa låte.

Till det tridie, vi vele och icke allenast älska, ära och uti vyrdningi hålla 
den stormechtige högborne förstinna och fru fru Christina Sveriges, Götes, 
Vendes, Finners, etc. drottning, så och boren hertiginna till Sletzvik-Hol- 
sten, vår elskelige käre fru moder, såsom och Sveriges rikes arffurstar och 
fröker, våre elskelige k. bröder och systrar, utan och Sveriges rikes råd och 
ständer, högre och lägre, andelige och världslige, och dem hålla ved Sveri
ges beskrefne lag, riksens urminnes frihet och rättighet, loflige vane och i 
all tilbörlig vördning, myndighet och anseende, samptligen och synnerli
gen, så att icke något det tilstädies och sker, som dem en eller flere till spott 
och vanäre vara kan, såsom och att hvart och itt stånd särskildt blifve 
handhafvedt och utan något qval, anfächtning och intrång skyddat vid 
sine välfångne friheter, privilegier, inmuniteter, rättigheter och loflige sed- 
vaner, särdeles det andelige [bör vara: adelige] ståndet må blifva ved macht 
och i tilbörlig vördning hållet och niute på äre, lif, godts och hion Sveriges 
lag och alle välfångne friheter och privilegier.

Till det fierde lofve och tilsäje vi, att vi vårt rike Sverige vele styre och re- 
gere efter konungens ed, som i konungs balken i det fierde capitlet förmält 
är.

Till det fämpte vele vi och låta beställe och besättie riksens höge embe- 
ter, som äre drotset, marsk, amiral, cantsler, skattmästare, och de andre af 
riksens råd och cammerråd, sampt lagmän, stådhållare i landsänderne och 
på de förnembligeste befästninger med infödde svenske män af ridderska- 
pet och adelen, såsom och häredshöfdinger i like måtto med svenske män, 
hälst af adel, som der till tienlige kunne finnas, med laga samtyckio deres 
som vederbör efter Sveriges lag. Där och någon af sådane laglige tilsatte 
domare blifver för rätta frikänder, han skall och för allom så högom som 
lågom fri vara och blifva. Vi vele och att såsom alle domare måge hafva 
macht att döma den, som skyldig är, ifrån lif, äre och godts, [så skole de 
och i lika måtto vara fulmächtige att fria den oskyldige till lif, äre och 
gods], och där vele vi hålla hand utöfver, att därmed således skall hållit och
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efterkommit blifva; doch vele vi hafva oss förbehållit någre häreder i hvar 
landsände, hvilke vi uti adelens privilegier nampngifve och uttryckie vele, 
dem vi vele hafva macht att förläna våre trogne män och tienare, som hos 
oss dageligen uti hofvet brukade blifva, det vari sig anten af adel eller elli- 
est, doch inge andre än gode svenske män, som Sveriges lag väll vete och 
hvariom och enom lag och rätt skippa och pläga kunne, och seden hvart 
och itt embete vid sin tilbörlig macht och myndighet hafve och hålle. De, 
som och således af oss uti riksens höge embeter brukade blifve, dem vele vi 
med itt tilbörligit underhold och [bör vara: af] cronones län och opbörd, 
hvar efter sins tiensts, embetes och stånds värde, nödtorftligen försörje ef
ter den ordning, som vi där opå med vårt elskelige riksråd göra vele. Vi 
vele icke heller någon ifrån sådane embeter degradere eller afsättie, med 
mindre än han för rätte ifrån sitt embete lagligen dömbd blifver.

Till det siette vele vi icke heller någon ny lag göra eller ständerne opå- 
trängie, ej heller någon gammal och vedertagen lag förvandle, förtryckie 
eller plat afskaffe uten högborne furstes hertig Johans, riksens råds och 
menige ständernes ja, samtyckio och fulbordan aldeles efter lagen och kon
ungs ed. Vi vele icke heller låte någre på- eller förbud utgå eller ordningar 
göre, som menige riket angår, ded vare sig anten med krigshielper, gärder, 
tuller eller vexler eller andre pålagor, sampt och utskrifningar till riksens 
värn och försvar, utan riksens råds vetskap och råd och deres samptyckio, 
som vederbör, med hvilket så väl uti förstendömen, såsom i konungedömet 
skall hollas like ordning, på ded att öfver hele riket må vara en likhet. 
Mycket mindre skall någon befalningsman högre eller lägre hafva macht 
att läggia något på almogen någon gärd eller hielp, stor eller liten, utan 
vårt samptyckio och befalning. När och en ordning således lagligen giord, 
eller förbud eller påbud skedt är, så vele vi det, så länge ded vara skall, icke 
förandre eller upgifve och någrom någon särdeles frihet däremot tillstädie, 
doch hvars och ens privilegier oförkräncht. Vi vele icke heller ständerne 
med månge herredagar betunga, utan det deste mera görs behof och orsa
kerna till ständernes sammankompst af riksens råd tilförende öfvervägade 
och samtychte äre, såsom och ej heller något örlig och krig begynne heller 
påslå, ej heller någon frid, stillestånd eller förbund företaga heller ingå 
med någon potentat eller republik utan högborne furstes hertig Johans, 
riksens råds och ständernes vetskap och samptyckio.

Till det siuende, hafve vi och lofvat att med biskopernas val må hållas 
efter den vedertagne och samptychte kyrkioordning, och dem deres tilbör- 
lige laglige macht och myndighet till att ordinere präster och dem med för- 
samblingarnas samtyckio [till gäld sättia efterlåtas, aldeles efter] kyrko
ordnings lydelse och innehåldh, salvo jure patronatus, så att icke någon 
präst sedan skall behöfva att besökta oss om någon confirmation, undan-
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tagandes de hufvudgiälden, som man menigt beneficia regalia kallar, hvil- 
ke framdeles skole nampngifvas i den öfversedde kyrkioordning, som vi af 
trycket vele utgå låta. Vi vele icke heller tilstädie, att någon prästman blif- 
ver sitt kall och embete utan föregången ransakning för capitlet i sitt bis- 
kopssticht förvägret, mycket mindre afsatt, ej heller, hvar han bråtslig fun
nes, af någon annan än den biskop, under hvilken han besitten och stadder 
är, degraderes och afsätties må, och i så måtto holles där med, efter som 
den svenske trychte kyrkioordning, som utgick på det år 72, uttrych[er] 
och förmäler. Hvar och nogon biskop funnes, som sitt embete missbruka
de och anten den värdige och dugelige ministerium förvägrade eller och 
den odugelige och ovärdige där om betror och med gäld försörjer, anten 
för vilie, vänskap, skyldskap, svågerskap, mutor och gåfvor, hat och af- 
vund skuld, med honom skall procederes efter kyrkioordningen, och där 
han sig icke bättrer, då skall han efter föregången noga ransakning och 
dom, såsom den där handlar emot sitt embete, tilbörligen straffat blifva. Vi 
vele och academian uti Ubsala vid macht hålla och henne med sådane pri
vilegier försöria, såsom och biskoperne, professores, [pastores] i städerne 
och skolmästere sådant underhold efterlåte, som vi med vårt elskelige riks 
råd kunne tänkia hvad academien och dem nödtorftigt vara må och rik- 
sens lägenhet kan tilsäje; deslikes att domkyrkiorne må blifve vid macht 
holdne och niute domkyrkietunnan i alle kyrkiehärberger, och att en präst
man må vara œconomus vidh domkyrkian, som under tiden kunne giöra 
tienst i kyrkian, när så behöfves. Sammaledes skole och hospitalerne obe- 
hindrede niute sitt tilldelte underhold och sedvanlige oppehälle, och sysle- 
mannen, efter som kyrkioordningen förmäler, skall vare en prästman; 
doch skall både han så väl som œconomus vid domkyrkian vara förplich- 
tat årligen lefverera en klar och oförfalskat räkenskap in uti vår och cro- 
nones räkningecammar, huruledes de den upbörd, som de äre betrodde öf- 
ver, föres tå t hafve.

Till det ottonde, opå det att ingen skall hafve sig till att beklage öfver lag 
och rättskipan, så vele vi uti de orter, som ännu med lagmän, häredshöf- 
dingar, befalningsmän, fougter och skrifvare icke väl försörgde äre, sådane 
personer af infödde svenske män förordna, som där till skickelige och ti- 
änlige vara kunne, de som undersåterne, så väl fattige som rike, för våld 
och orätt fride och försvare och till lag och rätt fordre och förhielpe kun
ne. Vi vele icke heller tilstädie, att någon utlänsk må komma till något em
bete i städerne, antingen att blifva borgmästare, rådman, stadsskrifvare, 
tollskrifvare eller vårdskrifvare, heller något annat, efter den ordning och 
stadga, som giordes i Stockholm af riksens råd anno 1470 [bör vara:

Till det nionde, vele vi icke heller tilstädie, att någon lagman skall hafva
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någon [häredsrätt] uti sin lagsagu, heller någon fougde skall vara häreds- 
höfdinge uti sitt fougteri, såsom och icke heller tilstädie att lagmans- eller 
häredshöfdingeräntan till något annat anvendes, än dem till underhold, 
som lag och rätt skipa skole. Vi vele och att, lika såsom hvar och en må 
oanfächtat niuta och behålle, hvad han med laga fång besitter, det vare sig 
löst eller fast, till dess det honom med laga dom frånvinnas kan, så skall 
och där emot igen ingen fördriste sig att tillvälle sig någon del, som honom 
med laga syn och dom är ifrån kiändt och afdömpt.

Till det sidste, på det ingen må något olageligit tilfogas, utan hvar och 
en sin oskyldighet och rättfärdige sak till godo niuta, därföre hafve vi lof- 
vat och tilsagdt, att hvar någon, som kan hända af afund heller orätt be
rättelse, hos oss för någon sak angofves, dedt vare sigh ehvad sak det hellst 
vara kan, då vele vi honom icke straxt fängsle, bestricka, inmane eller till 
sin ära och gode nampn antaste låte, ej heller hans gods och egendom 
plundra, bortgifva eller i någon måtto afhända låta, för och med mindre 
än han till samma sak dömbder och lagvunnen är, utan sedan med honom 
låte procederes efter föregången ransakning och dom, aldeles som lag för
må och riksens rätt är, och vele vi den, som en och annan angifver och för
förer, uppenbara, att han må stå den till rätte, som han angifvit hafver; i 
medier tid må han, som är blifven angifven, niuta borgen och lyfte, och 
den, som en annan angifver, i lika motto ställas i lyfte. När och någon så
ledes blifver angifven, då vele vi icke taga oss samme sak an och straxt tro 
hvad som sägs, utan låte honom med sin angifvare komma för rätta, och 
låte dem utan något mishag före samme sak ut med hvar andre; där han då 
skyldig befinnes, straffes efter föregången dom; är han och oskyldig, då 
skall angifvaren tilbörligen straffas, efter som han den andre hafver förfört 
och på olycka tilskynde velet, på det andre måge se där vider och oskyl
digheten handhafves och älskat blifva.

Till yttermere visso, att vi alle desse föreschrefne punchter troligen och 
obråtzligen hålla vele, och icke anten sielfva där emot göra eller andre att 
göre tilstädie, hafve vi dette med egin hand underskrifvit och med vårt se
cret försegla låtit. Af Nykiöping [den siste dec. 1611].
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Regeringsformen 1634

Dokumentet ingår i »Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt 
konungaförsäkringar 1611-1800» utgiven av Emil Hildebrand, P. A. 
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1891.

Hildebrands kommentar: 1634 års RF finns i 2 originalexemplar, det 
ena på pergament underskrivet och beseglat av rikets råd och adeln, det 
andra på papper, underskrivet och beseglat av de ofrälse stånden. -1 sin 
försäkran den 7 dec. 1644 uppsköt drottning Kristina stadfästelsen av 
denna regeringsform till sin kröning, men lovade att tills vidare rätta sig 
efter densamma. Denna stadfästelse uteblev emellertid, och någon sådan 
gavs ej heller av Karl X Gustaf. Regeringsformen blev åter på riksdagen 
i Stockholm 1660 antagen att gälla för den då insatta förmyn
dareregeringen, men försågs med ett tillägg. I rikets ständers av K. M:t 
den 10 dec. 1680 approberade deklaration förklarades konungen icke 
längre vara förbunden till någon regeringsform, utan allenast till »Sveri
ges lag och laga stadgar».

Regeringsform
av Rikets Ständer gillad och daterad Stockholm den 29 juli 1634.

Vi efterskrefne Sveriges rikes råd och ständer, grefver, friherrer, biskoper, 
ridderskap, adel, clerkeri, krigsbefäl, borgerskap och menige almoge, som 
till denne beramade och nu väl öfverståndne riksdagen hafve varit kallade 
och församblade för oss sielfve och fullmechtige giorde af alle landsänder, 
göre vitterligit, att den tid uti förledne år vi här församblade vore, efter 
fordom den stormechtigste furstes och herres herr Gustaf Adolphs den an
dre och stores, Sveriges, Götes och Vendes konungs etc. etc. lofvärdigst i 
åminnelse dödelige frånfälle, och bekymbrade, huruledes högstbemelte h. 
salige Kongl. Maj:ts elskelige käre och ende dotter, den stormechtigste 
furstinna och fröken, fröken Christina, Sveriges, Götes och Vendes utkora- 
de drotning och arffurstinna etc. vår allernådigste drotning och fröken i 
denna sine unge och omyndige år motte kunna blifva ved Sveriges crono 
och dess höghet och rätt bevarat och handhaft, vi och fäderneslandet,
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sampt alle dess trogne undersåter och inbyggiare försvarade, så emot ut
ländske fiender, som alle ostyrige inländske, regementet lagligen, ordentli
gen och försichtigt fördt, rättvisan utan veld skeppat, frid och rolighet in
rikes oppehållen, och hvar och en ved sin skälige näring och det sine 
förvarat; och hafve efter vår plicht emot Hennes M:t och fäderneslandet 
öfvervägat och berådslaget alle de medel, som här till tiänlige och beqvem- 
be finnas motte. Då hafve de närvarande herrar af riksens råd uptäckt och 
gifvit oss ständerne tillkänna, huruledes salig sidstförledne Kongl. Maj:t 
konung Gustaf Adolph den andre och store hade i sin lifstid (efter dess 
höge förstånd och den kärlek h. salige Kongl. M:t altid drog till oss och fä
derneslandet) monge resor så med dem, som andre flere, de om h. salig 
Kongl. Maj:t vore och i något bruk, talt och öfverlagdt de orsaker, som för 
dette fäderneslandet esomoftast uti innerligt missförstånd, upror och ofta 
inbördes krig hade förvecklat och mycken olycka kommet tillväga, och så 
därjämpte betänkt, hvad medel näst Guds milde försyn och förordning 
däremot optänkias kunde; ju altid därföre hållet, att ett ordentligit rege
mente, där konungen sin höghet, rådet sin myndighet och ständerne deres 
skälige rätt och frihet tillbörligen blefve behållen och någorlunda beskref- 
ven, vore det endeste sätt och medel sådant att förekomma och afstyra, 
särdeles efter menniskelige fall och händelser så hos oss som annorstädes 
vore att befara, att då uti konungens fiärre frånvaru, stora krankhet eller 
omyndighet en viss regeringsforma motte vara stadgat, så att bud och lyd
no kunne ordentligen svara hvart annat, altså emot hvart annat satt och 
lämpat, att icke en sig allena all myndighet tilldraga, till frånvarande, 
kranke eller omyndige konungens fara och förfång, och doch likväl icke 
försumes för myckenheten skull, som det blefve förtroedt; hvarföre h. sal. 
Kongl. Maj:t ochså sin och riks cantslern däröfver sine tankar och inten
tion hade uptäckt och därjämpte pålagdt och befalt en sådan regeringsfor- 
me eller ordinance att författa, den h. salige Kongl. Maj:t hade öfverläset 
och för sig gillat, varandes i mening öfver henne framdeles med oss sampt- 
ligen att berådslå och låta däröfver fatta en stadga, hvilket concept och 
författning oss ochså är meddelt och en del af oss på förbemelte förre möte 
föreläset vordet. Nu hafver oss den trogne omsorg och åhåge för alles vå- 
res och fäderneslandsens välfärd, som högstbemelte h. salig Kongl. Maj:t 
altid och enkannerligen härutinnan hafver betedt, icke allenast bevekt till 
en skyldig respect emot h. salig Kongl. Maj:t och dess christelige berömli- 
ge upsåt, som hos få konunger finnas pläger, utan vi hafve och befunnet or- 
dinancen så visligen och försichteligen författadt, att vi strax regeringen 
och förmynderskapet därefter hafve förordnat, och medan saken krafde 
ett noga och försichtigt betänkiande, som samme fast bullersamme och 
fast förvirrade tid icke tillät, hafve vi sielfve ordinancens stadfästelse in till
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detta mötet upskuttet; vi ville af hiertat önska, det ofthögstbemelte h. salig 
Kongl. Maj:t hade så länge mott blifva i lifvet, det desse hans christelige 
tankar och förehafvande oss hade mott blefvet meddelte, och ordinancen 
altså lagligen och ordentligen kunnat i vår konungs lifstid blefvet öfver- 
sedd och öfverlagd på ene och andre sidan och så tillbörligen vorden be
kräftat och stadgat, på hvilket fall alt lättare hade kunnat nått sin säkerhet 
och effect; och kunde vi på det fallet icke oskäligen hafva skattat detta för 
en den störste seger och lycka, som oss i denne vår loflige konungs tid vore 
vederfaren. Men efter det genom Guds nådige behag oss är förtaget och 
moste fördenskull det låta därhän bestå, så hafver oss likväl det märkeli- 
gen kommet till motta, att h. salig Kongl. Maj:t hafver sielf och af eget be
våg en sådan regeringsforme god funnet; hafver och till en god del allaredo 
i sin lifstid begynt sielfve regementet därefter i verket att rätta och sine tan
kar och upsåt så väl muntlig med dem förnembste af sine råd och tiänare 
öfverlagt, som sedan skrifteligen låtit författa, så att det oss till ingen ringa 
rättelse varit hafver. Hafve fördenskull nu taget samme regerings ordinan
ce för oss, öfverläset, öfverlagt och berådslaget henne i alla sine punkter, 
satt därtill, hvad vi hafve hållit vara af nöden och denne tid beqvembt, ta
git därifrån, som vi hafve hållit godt och nödigt efter tidsens lägenhet att 
förändra, och den således fattat, gillat, stadgat och stadfäst, såsom vi det 
och härmed gilla, stadga och stadfäste i alla sine punkter och clausuler på 
det kraftigste det någonsin ske kan, efter som ordinancen under salige 
Kongl. Maj:ts nampn härefter ord ifrån ord föllier och införd är.

Vi Gustaf Adolph med Guds nåde Sveriges, Götes och Vendes konung, 
storfurste till Finland, hertig uti Estland och Carelen, herre utöfver Inger- 
manland etc. göre vitterligit, att efter som våre högtärade förfäder, enkan
nerligen våre elskelige k. farfader och herr fader, fordom konung Gustaf 
den förste och konung Carl den nionde, bägge christeligste, berömlige i 
åminnelse, hafve förmedelst Guds dens högstes milde försyn och bistånd 
den förre varit ett märkeligt verktyg att med mycken möda och arbete fräl
sa fäderneslandet utur fremmande tyranniskt ok, dämpa innerlig tvist och 
upror, draga Guds rene ord utur påveskt mörker i liuset, styrkia riket med 
god politie, i staden för ett bullersampt kongeval med ständernes gode vil- 
lie författa en ordentlig succession till riket, hela ständernes säre och åt
skilde sinnen och på sidstone efter lång regering lempna fäderneslandet 
blomstrande, lustigt och mechtigt i sine efterkommandes händer; denne 
vår k. herr fader icke mindre varit utförsedd och brukat af Gud att erhålla 
Guds klare saliggörandes ord vid sitt sken, att det icke på nytt förmörkas 
motte; sedan riksens höghet och frihet, att den icke listigt braktes under 
fremmande herskap eller till ständernes underkufving, gräntsernes förmin- 
skelse och riksens föracht förvandlades i ett olideligt herredöme, och där-
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öfver most utstå mycken innerlig vedervertighet, tunga och besvär, så och 
krig och örlig med alle nåboer och grannar af åtskillige orsaker och tillfäl
len; men doch genom Guds nåde gånget dem väl och lofligen igenom och 
ehuruväl icke utan fara, besvär, möda och arbete likvist lempnat oss riket i 
sine herligheter oförkortadt och sombligestäds märkeligen stärkt och vid
gat: altså vi efter vår elskelige her faders dödelige frånfälle inträdandes i re
geringen hafve undfått riket af förre ståndande och alt fast vidlodande 
krig, så och innerlig missförstånd hemma försvagat, och utrikes bekym- 
brat men genom Guds milde tillhielp fäderneslandsens brister och däraf 
upvuxne örlig med den ene grannen efter den andra bilagdt, afhulpet eller 
stillat med sådane vilkor, att fäderneslandsens säkerhet, styrke och vyrd- 
ning intet är därhos förgäten vorden. Vi hafve på den ene sidan stor orsak 
att tacka Gud, som ofta hafver hotat våre förfäder och oss med märkelige 
vidt utseende farligheter, så uti de gamble tider såsom nu, medan vår slecht 
ved regeringen suttet hafver, och doch likväl underligen hulpet och bevarat 
fädernesriket att icke med allo förfalla under fremmande herskap, där 
doch som oftast alle orsaker till undergång hafve låtit sig tillsamman finna, 
och fördenskull mera är att erkänna Guds barmhertighet och mildhet, än 
att riksens stat till gode läkedomar och styrke skulle hafva varit beqvemet 
eller stadgat; och på den andre sidan beveker oss vår till fäderneslandet, 
vårt folk och undersåter dragande kärlek (som hafver af barndomen för
skuttet och kommet oss att förachta och förgäta alle andre luster, gode da
gar och hvad menniskiorne kärt pläge hafva) att öfverväga de orsaker, som 
innerlig missförstånd ofta hafva optändt och födt eller och riket sin kraft, 
omsorg och styrke afskuret eller betaget, och så mycket mögeligt och men- 
niskligit därhän trachtat, huruledes sådant framdeles motte förekommas, 
hindras, botas och, där något infölle, i tid och utan allmän fara afskaffas.

När vi nu öfverlägge alle tillfällen och orsaker till förbemelte och flere 
desslikes olyckor, så och hvad råd däremot kan optänkias, finne vi, så vidt 
det i menniskligit förstånd och förordning faller, till alt sådant enkannerli
gen vara vållande fordom det ovisse tvistachtige konungevalet och, så förr 
som sedan det är botat, dels den tvist och oenighet, som i religionen är up- 
växt, dels och i synnerhet, att riksens regering och hvad däraf hänger icke 
hafver varit uti en viss forme författadt och på alle sedvanlige förändring
ar så stadgat och bestält, att det hafver kunnat hängia tillsamman och för
väntat sin tid, utan med konungens egne krafter stått och fallet, fördts lent 
eller skarpt och uti infallande förändringar hastigt och utan tids gifvande 
vendt opp eller ned på staten; hvaremot ingen beqvemmare bot eller medel 
näst Gud synes att kunna optänkes, än att man andre välbestälte riken och 
regementen tillföllie all ting så på alle hendelser författar, att regementet 
ved konungens lif och död, närvaru och frånvaru, helbregda och siukdom,
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så och omyndige år, i det närmeste (så vidt utan dess höghets och kongel. 
vyrdnings förkränkelse må ske) altid svarar sig sielf och hafver sin gång 
och tid på all infall åter att reppa sig och sine ordentlige krafter att behål
la, icke varandes hvariom och enom beqvembt så hasteligen att sönderslita 
och förvirra.

Detta hafve vi således överlagt med vårt elskelige riksråd, sedan med 
andre ständer som vederbör, och så efter tidigt betänkiande, råd och sam
tycke låtet författat en ordning och stadga, som skall härefter evärdeligen 
hållas och i acht tagas, efter som vidare föllier.

i.
Medan enighet i religionen och den rätta gudstiänsten är den kraftigste 
grundvalen till ett lofligit, samdrächtigt och varachtigt regemente, så skall 
härefter så väl konunger som alle embetsmän och undersåter i riket först 
och frempst blifva vid Guds rena och klara ord, såsom det i de prophetis- 
ke och apostoliske skrifter författat, uti christelige almännelige symbolis, 
Lutheri catechismo, den oförändrade augsburgiske confession förklarat 
och i Upsala conciliis sampt förre riksens beslut och försäkringar däröfver 
stadgat är.

2.
Med successionen till riket blifver aldeles vid arfföreningen, såsom den 
anno 1544 i Vesterås giord och sedan i Norköping anno 1604 förnyat och 
vidgat och så sidst i Stockholm anno 1627 på vår elskelige k. dotter den 
högborne fröken Christina förklarat och lämpat är.

3-
Konunger äger styra och råda borgom och landom och allom sin och cro- 
none rätt, som lag säger.

4-
Efter riket är vidt, ärenden flere och vichtigare, än att konungen förmå en- 
sammer dem utreda, ty tarf han råd, embetsmän och höfdingar, som ho
nom bistå, hvilke han vällier och tager efter Sveriges lag, riksens tarf och 
godtyckio sino.

5-
Näst konungens höghet hafver af ålder varit och skall härefter blifva stör
ste vyrdning hos riksens råd, som konungen sig tager och vällier af inföd- 
dom riddarom och svenom, och ändoch de icke till något vist tal hafve va
rit satte eller än sättias kunne, förty att man så monge hälst ordnar som
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riksens tarf och heder kräfver, likväl skole de ordinarie vara 25, inneslu
tandes de 5 höge embeten, drotset, marsk, ammiral, cantsler och skattmäs
tare. Desses sampt och i synnerhet åhoge skall bestå förnembligst däruti, 
att de påminna konungen om riksens rätt, råda honom det honom och ri
ket är gagnelig efter deras bästa förstånd, styrkia ständerne och almogen 
till trohet och villighet och uti alle andre ärenden, som dem förekomma el
ler betes, ordinarie eller extraordinarie, altid låte sig vårda om konungens 
och riksens rätt, höghet, gagn och välstånd efter den eds innehåld, som de 
konungen och riket giordt hafva.

6.
Desse hafva fordomdags varit brukade i alle förnemme riksens tiänster, 
men för det de anten sällan hafve varit tillstädes och ved deres närvaru va
rit med ärenden öfverhopade och af åtskillige infall särdragne, hvaröfver 
konungen hafver altid varit nödstält på folk, ärenden försummade eller illa 
och förtretligen handterade och förorsakat mycken annan villo och skada, 
ty hafve näst framledne konungar sökt medel att bota denne krankhet och 
giordt därtill ingången under förbemelte 5 höge embeten och så med kon
ungens nämbd, cammerråd och annat slikt, men för infalne orsaker skull 
icke kunnat sättia sine helsosamme tankar i verket. Vi trädandes uti våre 
förfäders fotspor och deres förehafvande befinnandes fäderneslandet hel- 
sosampt, förordna och stadga det således, att alle ärenden, som regeringen 
angår eller däraf hänger, skole efter hvart och etts ärendes egenskap och 
natur lända och drifvas ordinarie genom desse efterskrefne 5 collegia eller 
broderskap, nembligen hofrätten, krigsrådet, ammiralitetet, cantselliet och 
räkningecammaren, doch konungens rätt och höghet oförkränkt och i ing
en motto förminskat.

7-
Till hofrätten höre alle rättegångssaker, som anten directe lyda under kon
ungens domb eller dit komma med ordentligit vad, och fördenskull dömer 
denne konungens domb. Den är och pålagt och förtroedt att öfversi alle 
protocoll och domar felte uti nedre rätterne och utöfver criminal saker för
klara sig på de skyldiges lif och död, på döden så i konungens när- som 
frånvaru, men på lifvet altid i konungens frånvaru, men i dess närvaru att 
præsentera konungen saken och dess skäl och efter dess resolution sedan 
ärendet sluta och förklara, efter som hofrättens special instruction det 
bättre och omständigare utviser.

8.
Riket är och så stort och vidt, så väl som med siö och sand skildt åt, att un-
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dersåterne och inbyggierne icke utan hinder och möda kunne sökia rätten 
på en ort, och fördenskull ofta lida orätt för fattigdom och annan besvär 
skuld, därföre skole 4 hofrätter anställas öfver riket med lika macht och 
myndighet och efter ett sätt. Den förste och förnembste af rum och anse
ende är hofrätten i Stockholm, där riksens drotset præsiderar, och består 
förutan honom i 16 personer eller bisittiare, 4 riksens råd, 6 af ridderska- 
pet och 6 af andre lärde och skickelige män, hafvandes därjämpte under 
sig icke allenast sine secreterer och notarios, utan och riksens fiscal och alt 
hvad justitien angår, och skole under denne hofrätten lyda alle de land, 
provincier och städer, som begripas under Svea rike egentligen så kallat i 
lagen, så väl som alle andre, de där i annor landskap boendes förmedelst 
special privilegio dem andre hofrätter äre undantagne eller framdeles un
dantagas kunne genom hvariehanda tillfälle.

Den andre hofrätten är satt i Jöneköping och består uti en præsident af 
riksens råd, 6 af ridderskapet och 6 af andre ärlige beskedelige män och 
hafver sine secreterare, notarios, fiscal etc., som om den förre sagdt är, och 
lyder därunder alt Göta rike.

Den tridie är Finlands hofrätten i Åbo beståendes i 1 præsident af rik
sens råd, 6 af ridderskapet och 6 andre beskedelige och lärde män, så och 
sine secreterare, notarier och fiscal, och hafvandes sig tillydande alt hvad 
som begripes under storfurstendömet Finland och bägge Carelerne.

Den fierde och sidste är liffländske hofrätten i Dorpt, som ochså består i 
en præsident af riksens råd och 6 af ridderskapet och 6 af borgerlig stånd, 
jämpte sine secreterare, notarier och fiscal, och hörer därhän Liffland 
sampt Ingermanland.

I Pryssen skall och en hofrätt sättias, som sliter och rättar de ärenden, 
som genom vad eller elliest för konungens domb höra, doch af mindre per
soner, efter som samme provincie är trängre och mindre rättegångsbesvär 
för denne tid underkastadt.

Desse hofrätter, hvar uti sin district, uptaga och afdöma alle rättegångs- 
ärenden, som med skäl för dem komme, och må ingen vädie ifrån deres 
domb; men finner sig någon besvärat, hafve macht och fog att klaga det 
kongen och ordentligen sökie revision.

9-
Försåge sig någon af så hög condition i riket eller i ett så högt ärende, att 
det konungen och cronans maj:t anginge och icke beqvembligen annars än 
förmedelst ständernes sammankallelse ransakas och åtskillias motte och 
altså desse hofrätter tillika blefve af oss eller våre efterkommande sam- 
manfordrade, då skole desse 4 hofrätter jämpte resten af riksens råd och 
höfdingerne uti riket, som äre tillstädes, så och en borgmästare af Stock-
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holm, Upsala, Göteborg, Norköping, Åbo, Viborg förträda ständernes 
rum och hafva macht att dömma öfver samme ärende, och ingen, ehuru 
hög han är, hafve vissord att undraga sig denne rätt, och skall å [bör vara: 
ä = alltid, städse] uti sådane fall riksens drotset præsidera, eller där ingen 
för den tid vore eller han vore siuk eller uti rätte förfall, då rikscantslern 
hans ställe förträda, sedan å och å begge sider riksens råd efter hvars och 
ens vyrde, därnäst på högre sidan alle hofrätterne hvar efter annan, först 
de af ridderskapet och så de andre, på venstre sidan höfdingerne uti sin 
ordning och näst dem borgmästerne i förbemelte 6 städer.

io.

Det andra collegium är krigsrådet, som dirigeras af marsken, och hafver 
till bisittiare z:ne af riksens råd och enkannerligen dem, som betiäna eller 
betiänt hafve krigsembeten, så och 4 andre krigsofficerer, hvad heller de nu 
betiäne eller fordom betiänt hafve embeten i krig, och hörer ordinarie till 
detta rådet fältmarskalken (när någon inländsk är), riksens tygmästare, så 
och general vachtmästare. Desse skole och hafva deres secreterare, notari
es och copister, som hålla richtighet på alt det för dette rådet kommer eller 
där tracteras. Och består deres arbete enkannerligen i efterskrefne ären
den: att hafva inspectionen på alt krigsfolket till häst och fot, så att artille
rifolket öfver hele riket och dess underliggiende provincier, så mycket som 
brukas till lands, i fält och befästningerne, öfver dess mantal, vapn och vä- 
rior, öfver utskrifningen, verfningen, munstringen, öfver artilleriet, ammu
nitionen och hvad mera därtill hörer anten i folk, partseler eller bruk, se
dan öfver alle fästningernes särdeles gräntsehusens tillstånd, huru de äre 
med folk, proviant, stycken, ammunition, vapn och värior försorgde; item 
öfver skantsar och alle byggninger till kriget, så att där alt rätt dömmes 
och förordnas, och göres därsammastädes besked af guverneurerne och 
dem, som det under händer hafve, doch detta alt så förståendes, att än- 
doch krigsrådet bör vetskap och rättelse hafva öfver krigsfolkets under- 
håld, hvad heller det sker utur räntecammaren eller af landgods, så skall 
doch ingen disposition hos dem stå öfver någon ränte, utan den aldeles 
hängia ved räknecammaren, efter som och besked för alt af opbörds- och 
utgiftsmän i räknecammaren icke mindre göras skall och detta alt uti för
bemelte krigsrådets special instruction blifver utfördt.

ii.
Det tredie collegium är ammiralitetet, hvarest riksens ammiral præsiderer, 
och hafver assessorer z:ne af riksens råd, helst de där till siös tiänt hafva, 
sedan 4 viceammiraler eller de eldste och förståndigste skepscapiteiner, 
däribland altid holmammiralen eller capiteinen en är, jämpte sine secrete-
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rare, notariis och skrifvare, som richtighet hålla. Detta ammiralitet skall 
hafva inseende på alle riksens örligskepp och flåtar, hvad heller de äre till
sammans eller särskilte och uti åtskillige hampner; så och på alle galejer, 
strutser, lodier, båtar, pråmar, skepsbroer, på alle byggningar till siöes, 
hvad nampn de hafva, som cronan angår, hvad heller de förehafvas ved 
Stockholms skepsgård eller annorstädes i riket och dess provincier, hvad 
heller de göras på räkenskap eller för tingat arbete, och på alt hafva visse 
rullor och längder, hvad som är, förkommer, tillgörs, kiöps eller förbättras; 
hafva richtige ruller på alt, siöfolket, dess vilkor och underhåld, bäre om
sorg, att det är godt och nog, att skepen äre försörgde med tackel och tyg, 
stycken och låder, sampt hvad mera därtill hörer, färdigt och godt; och 
skall, såsom om krigsrådet är sagdt, lika så och ammiralitetet hafva admi
nistration och inspection öfver de tillordnade ränter, att de rätt efter den i 
räkningecammaren gillade och giorde förordning inkrafde och utdelte var
da; och där något af orsaker öfverblifver, sådant låta lefrera i räntecamma- 
ren, provianted eller klädecammaren igen med en richtig räkning; och ju 
icke driste sig någon nye disposition att göra, rättande sig i alt efter deres 
undfångne instruction.

12.
Det fierde collegium är cansliet, öfver hvilket riksens cantsler förer direc- 
tionen, och hafver till assessorer 4 af riksens råd, en hofcantsler och 2:ne 
secretarios status, hälst af adel. Under cansliet lyde alle hofråd, secreterare, 
referendarii, skrifvare, så i riksens cantsli som det dagelige, item alle sän
debud, residenter, agenter. Rikscantslern hafver det store riksens insegel i 
sin förvaring, och hofcantslern eller i hans frånvaru den äldste secretarius 
status det mindre, som dageligen brukas. I cantsliet skole tracteras och för
fattas alle statuter, landsstadgar, ordningar, som anten angå riket i gemen 
eller landskap, härad eller städer, ständers, städers eller enslige personers 
privilegia; där skole alle fullmachter skrifvas och utgifvas; dit höre alle 
riksdags och sammankompsters handlingar, tractater med grannar, nåboer 
och fiender, sändebuds, residenters och agenters affärdning och alle andre 
ankommandes förhör och expedition; alle rådslag, som konungen ordina
rie anställer med riksens råd i gemen eller med någre af dem eller och med 
cantslirådet, hvarföre och riksens råds ordinarie sammankompster skole af 
cantslern anställas och i cantsliets innerste cammar hållas; alle rådslag och 
slut protocolleres, och så på att det där förelöper richtighet hålles; alle pu
blike acter, för än de konungen att underskrifva föredragas, af rikscants
lern eller den hans ställe förträder öfversis och undertecknas, de andre af 
hofcantslern eller ju den secreteraren, som dem frambär, alt efter den spe
cial instruction däruppå gifven är.
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z3-
Det fempte och sidste collegium är räknecammaren, hvarest præsiderar 
riksens skattmästare, och hafver till bisittiare z:ne af riksens råd, 2:ne af 
adel och z af de äldste cammererare, hafvandes därjämpte sin secreterare, 
referendarium, notarios, så och bokhållare och skrifvare. Desse äre alle de, 
som med konungens och cronans opbörder och utgifter hafva att beställa, 
underkastade att anamma ordre och göra besked. Deras åhoge består en
kannerligen däruti, att ränterne rätteligen och i tid inkräfves, till sin behö
rige ort användes, icke otidigt förminskas, utan heller förbättras och for
meras, hvarföre de på alle regalia fisci bör hafva ögat, att de icke försnillas, 
försumes, borttappes och förloras; böre draga omsorg, att riksens medel 
sig bättra och beqvemes till utgifterne, hållas till råda, skaffes i tid, att och 
crediten vid macht hålles, det cronan på nödfall kan hafva innan och utan 
rikes bistånd och hiälp; skole fördenskull alle förordninger och dispositio
ner i räknecammaren göres, efter som dette alt, icke mindre än om dem an
dre är sagdt, förmedelst en special instruction vidare och nogare är förkla
rat.

14.
Desse fem concilia, välförståndande ibland hofrätterne allena den Stock- 
holmiske, skole ordinarie sittia i Stockholm, och hofrätten så länge hålles 
på slottet, att för den ett beqvembt hus i staden kan tillpyntas, krigsrådet 
och ammiralitetet hållas på Blasiusholmen, hvartdera i sitt förordnade 
mak, men cantsliet och räknecammaren på slottet, där det hvartdera med 
sine beqvembligheter blifver tillagat och förordnat. Och skole alle desse 
collegia städse vara i Stockholm vid konungens hof tillstädes år in och år 
ut, så att oansedt en eller annan af de personer däruti brukes anten för an
nan riksens tiänst skuld kunne vara frånvarande eller och ordentligen för 
sin egen förfall skuld endskyllas, så skall doch icke deste mindre sielfve 
collegiummet altid hafva sin idkelige stadige gång och altid vara i arbete, 
vidare än att det understundom till vederqveckelse är med någre ferier och 
heligdagar försedd och lisat.

T5-
Doch ehuruväl desse äre till Stockholm bundne, likväl är det så och icke 
annorledes att förstå, än att alle ärenden ordinarie där ved hofvet skole 
tracteras och ingen præsident mindre någon assessor måge draga sitt colle
gium och dess administration på någon annan ort för någon sin beqvemb- 
lighet eller annor orsak skull, men där konungen sielfver för någon syn
nerlig orsak skuld, det vare sig inritande pest och siukdom eller någon 
annan slik, täckts att afföra sitt hof och taga annorstäds residents på nå-
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gon tid eller befaller att afföra collegierne och hålla dem annorstädes, då 
står sådant till des disposition.

16.
Detta är synnerligen att achta och skall vara evärdeligen en lag ibland des
se collegia, att så länge och när förbemelte præsidenter och directorer äre i 
Stockholm, eller där deres collegium blifver efter konungens förordning af- 
fördt, tillstädes, då hafve och niute de sin ordentlige myndighet och macht, 
dem här och i special instructionerne gifven är. Men reser någon dädan i 
sine egne ärender å landet eller blifver efter tidernes lägenhet och riksens 
tarf förskickader utländes eller och brukat inrikes i andre riksens tiänster, 
det vare sig i commissioner eller landsregering, kort eller långt, då så länge 
han dädan är, behåller han väl sin äretitel, däraf hängiande rum och vilkor, 
men må intet bruka någon macht eller myndighet, som förbemelte direc
tion eller præsidentskap vedhänger, utan skall sig sådant alt och dess acter 
afhålla, intilldess han åter kommer tillstädes och där på behörlige ort och 
ställe inträder igen. Understår sig någon häremot att bruka sitt embetes 
myndighet och tilldrager sig det allena, som hans collegio anstår, blifva af 
fiscalen anklagader, stånde till rätta och första gång vare förfallen till ett 
års underhåld, men andre gången eller där riket tager skada däraf, då sva
ra till saken, som hon är till, och blifva satt ifrån kall och embete. Imedler- 
tid den ene borta är, skall den äldste af collegii assessoribus: i hofrätten den 
äldste af riksens råd, i krigsrådet fältmarskalken och på honom riksens 
tygmästare eller den äldste; i ammiralitetet den närmeste, i cantsliet lika så 
och så i räknecammaren på sig taga och förträda drotsetens, marskens, 
ammiralens, cantslerns, skattmästarens embete och præsidera med all rätt, 
myndighet och macht, lika som vore de andre sielf tillstädes, doch icke 
längre än provisionaliter i de andres frånvaru, och det uti stället af drotsen, 
marsken, ammiralen, cantslern, skattmästaren, och att lägge af ved dens 
andres genkompst embetet och rätten. Samme lag vare, om någor af förbe
melte höge embeten dör, alt intilldess annan i den frånfalnes ställe kallat 
och förordnat varder.

T7-
Endoch desse fem concilia därtill äre instichtade, att alle riksens ärenden 
måge ordentligen och utan försummelse eller blanding drifvas igenom, och 
till konungens och riksens tiänst räckia hvarandra handen, så skall doch 
härmed det ena så väl som det andra, mycket mera præsidenterna vara för
budet att blanda sig in i dens andres tiänst och ärenden, villiandes amplifi- 
cera och vidga sin jurisdiction vidare än honom tillstår och är betroedt, 
ved sitt års underhålds förlust tillgörande, om det befinnes och han öfver-
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tyges; enkannerligen att krigsrådet eller ammiralitetet fuller gör förslag på 
ens eller annars underhåld, men ingen förordning, minder delar ut privile- 
gia, och däremot i cantsliet ingen resolution tages öfver missgärningsmäns 
lif eller död, och så med dem andre, utan att hvar sak blifver tracterat och 
sluten på sitt rum och af sine deputerede domare. I like motto skall ej hel
ler någon præsident, mycket mindre en af dem andre assessorer något slu
ta eller ställa i verket, utan med samfält råd alles deres af det concilio, som 
i Stockholm tillstädes äre. Finnes ingen mer än en tillstädes, då göre sin 
tiänst tillfyllest och försumme icke riksens gagn, men göra och gifva dem 
andre, så snart de komma tillstädes, besked, att de hafva tid att gillat eller 
ogillat, och rätta sig i alt dette och det öfrige efter instructionen, med 
mindre att konungen sielf särskilt sådant enom befaller och förtror, på 
hvilket fall alt är till att värdera icke såsom af en præsident eller collega, 
utan giordt utur plichtig hörsamhet och special befalning. Doch är det här 
att achta, det råden i hvart collegio finnes tillstädes, ty elliest där någon 
utan minne är frånvarandes, så att denne närvarande för den andres skull 
nödgas anten ensam att göra eller med skada att opskiutat, då vare den 
närvarande endskyllat, om han till att förekomma skada ensammer något 
sluter eller företager, som för är sagdt, och den svarat, som utan minne sig 
absenterar.

18.
I riket skall och vara en riksens eller öfvermarskalk, vyrdat med riksens 
råds condition. Hans embete skall vara att förestå konungens hof, öfversi 
alle räkninger på omkostnaderne giorde så till konungens bord på dagelige 
hoffolket, konungens stat och alt det till konungens hof ordinarie eller ex- 
traordinarie användes; skall förestå ceremonierne i allmänne möte och 
samqvembder, på bröllop och panqueter, undfå sändebud. Honom skole 
lyda hofmarskalken, hofmästaren, stallmästaren, alle de af köke, kellare, 
dagelige stallen hängie, så och öfversten för hofregementet, så vidt ceremo
nierne och dagelige tiänsten vedkommer. Och skall han stadigt vara vid 
hofvet (vidare än att han understundom förlofves) att hafva opsyn med 
alle förbe:de tiänster, och där han icke tillstädes eller eliest hindrader är, 
står hofmarskalken hans embete och ställe före.

T9-
En riksens tygmästare skall ochså förordnas, som hafver under sitt inseen
de och direction alt riksens artilleri, det vare sig i Stockholm, på fästning- 
erne, flottan, i fält med alle dess tillbehöringar, så och rustcammarne, am
munitionen af örlig, lådemakaregårder, byssegiutaregårder, saltpetter och 
kruttqvarnerne, factorierne; hvarföre och alle de, som med artilleriet hafva
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att göra öfver hela riket, så i fält som på fästningerne och skepsflottan, 
skole lyda honom, göra honom reda och besked och taga af honom ordre. 
Doch såsom han en adsessor är af krigsrådet, skall han ordinarie vara i 
Stockholm och om alle saker communicera med förbe:te krigsråd, och ef
ter den resolution där tages verket dirigera, eller där han för riksens tiänst 
moste förresa, altid hafva en annan vid handen, som krigsrådet vet att 
göra besked och på alt hafva upsyn, rättandes sig i alt det öfrige efter sin 
particular instruction.

20.
Det behöfves och i riket en stalmästare, hvilkens embete är försöria och fö
restå konungens stall med att hvad därtill hörer och bära sorg före, att alt 
richtigt tillgår, sedan att dirigera cronans stodgånger, disponera om fölen, 
hafva inseende med deres skötsel, tillridande etc. Och skole honom lyda 
konungens hofstalmästare, alt stalfolket, stod- och fölevachtare; där och 
elliest ordinantier i riket blifva giorde öfver hästar och stod, skall han haf
va öfver deres execution inseende, såsom han i synnerhet däröfver är in
struerat.

21.
I lika motto skall förordnas en riksens jägemästare, som hafver inseende 
på konungens parker och jagerättigheter samt diuregårder, så väl som öf
ver cronones skogar, att där icke sker intrång uti, i lika motto att rätta ti
den i lagen eller stadgarne beskrefven observeras med diure- eller fogle- 
fänge, och att biörne- och skadelige diurs jacht icke försumes, att icke 
bärande trä emot lag bagges eller cronan sker i dess skogar inpass, att cro
nones ållone- och bökeskogar förvändes till nytta: hvarföre han på alt det
ta och hvad som därtill hörer upseende hafva skall, så och exequera de 
stadgar, som däröfver giorde äre eller framdeles göras kunne; och så i like 
motto dirigera konungens hofjachter och laga att de till dess lust och heder 
bestälte äre. Under hans lydno skole vara hofjagemästare och deres under- 
hafvande; så diurevachterne, skogvachterne; och så till allmänne skadelige 
diurjacht embetesmännen, enkannerligen fougderne, landsmän och almo- 
gen vara honom eller hans fullmechtige fölgachtige, såsom det alt specifi
ceras i hans instruction.

22.
Desse fyre embeten, marskalk, tygmästare, stalmästare och jägemästare, 
skole ordinarie vara i Stockholm, doch så förståendes, att de icke deste 
mindre, när deres tiänst kräfver, låte finna sig på landet och de orter, som 
görs behof, tygmästaren understundom ved fästningerne eller factorierne,
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stalmästaren, där stodgångerne äre eller unge hästerne, jägemästaren ved 
parkerne, diuregårderne eller där principalskogerne liggia, och göra hvar 
sin plicht, som honom anstår.

23.
Landsregeringen fördeles i visse höfdingedömmen eller gouvernement efter 
ordning och sätt, som fölier: den förste är överståthållaren i Stockholm, al
tid en af riksens råd, som hafver sitt säte på Stockholms slott; den andre, 
landshöfdingen i Upland öfver alt Upland och residerer i Stockholm i sta
den; den tridie, landshöfdingen i Vestergötland öfver Scharaborgs län, resi- 
derandes i Schara; den fierde, landshöfdingen i Finland öfver norre och 
södre Finland sampt Åland, residerandes i Åbo; den fempte, generalgouver- 
neuren i Lifland och Ingermanland, residerandes ordinarie i Dorpt; den siet- 
te, generalgubernören i Pryssen, ordinarie residerandes i Elbingen; den siun- 
de, landshöfdingen i Småland öfver Tihäreds lagsagu och Jöneköpings län, 
residerandes i Croneberg; den ottonde, landshöfdingen i Väsmanneland öf
ver Väsmanneland, silfver- och jernbergslagen, residerandes i Vesterås; den 
nionde, landshöfdingen i Carelen öfver alt Viborgs län, Nyslotts län och 
Kymmenegårds län, residerandes i Viborgs stad; den tionde, landshöfding
en i Östergötland öfver alt Östergötland, residerandes i Linköping; den el- 
lofte, landshöfdingen i Södermanland öfver alt Södermanland, residerandes 
i Nyköping; den tolfte, landshöfdingen i Tavasteland öfver alt Tavasteland 
och Nyland, residerandes i Tavastehus; den trettonde, landshöfdingen öfver 
Elfsborgs län och Dal, residerandes i Göteborg; den fiortonde, landshöf
dingen öfver Calmare län och Öland, residerandes i Calmare; den fempton- 
de, landshöfdingen i Dalarna öfver alle Dalarne och Kopparbergslagen, re- 
siderendes på Fahlun ved Kopperberget; den sextonde, landshöfdingen 
öfver Närike och Vermeland, residerandes i Örebro; den siuttonde lands
höfdingen i Norlanden öfver alle Vesternorland och Lappmarken, reside
randes i Hudvichsvald; den adertonde, landshöfdingen i Österbottn öfver 
alt Österbottn, residerandes i Ulaborg; den nittonde, landshöfdingen i Est
land öfver Harrien, Virland, Viken och Jerven, residerandes i Räfle på slot
tet; den tiugende, landshöfdingen i Ingermanland öfver alt Ingermanland 
och Alentacka, residerandes i Narfven; den tiuguförste, landshöfdingen öf
ver Kexholms län, residerandes i Kexholm; den tiuguandre, landshöfdingen 
i Lifland öfver Vendeske och Pernovske kreitsen, residerandes i Riga; den 
tiugutridie landshöfdingen i Dorpt öfver all Derptesche kreitsen, resideran
des i Dorpt. Där och riksens heder eller tarf fordrar att förordne någre af 
riksens råd till landshöfdinger i Vestergötland, Finland, Lifland, Pryssen el
ler Småland, då nete de öfverlandshöfdinger och hafve deres säte ibland rik
sens råd, efter som de i senaten kompne äre.
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M-
Öfverståthållaren i Stockholm hafver intet land eller landfolk under sig. 
Hans embete skall vara att si uppå och drifva Stockholms slotts byggning 
och hvad annan byggning konungen förehafver i Stockholm innan dess 
murar och stacket, så och att alt på slottet hålles i ordre. Sedan skall han 
enkannerligen vara stadsens och borgerskapeds förman, hafva inspectio- 
nen på all stadsens och malmernes regering, privilegia, byggningar, in- 
kompster, köphandel och hvad däraf dependerar; försvara staden och dess 
borgerskap emot allehanda öfvervåld, intrång och deres näring och privi
legia, så och hafva upsyn på borgerskapeds munstring, vapn och värior 
och deres exercitier. I lika motto skall han si uppå, det konungens och cro- 
nones regalia i staden icke förminskas eller afskäres i någon motto, kon
ungen ovitterligit, och hafva under sin inspection allehanda acciser, tuller 
och andre rättigheter, konungen och cronan ordinarie eller extraordinarie 
tillhörande; och beflite sig om, att de måge växa och tilltaga, särdeles rätt- 
rådeligen och försichtigt inkräfias och dit det förordnes, lefreres. Han skall 
hafva sig till bistånd en underståthållare af adel, som praesiderer i stads
rätten hos borgmästare och råd uti hans frånvaru och den hans ställe i alle 
andra motto förträder, när han förhindrader är; sedan en god handskrifva- 
re och så en bokhållare, som äre honom till bistånd, och denne håller rich- 
tighet öfver alle cronones ränter och regalier i Stockholms stad och dess 
underliggende gods och gräntser, efter som hans hele embete synnerligen i 
hans special instruction beskrifves. Han skall och till justiciens deste be- 
qvemere execution och annan god ordnings underhållande i staden hafva 
hos sig en capitein, som tituleras skall stadscapiteinen och med honom 24 
soldater, af hvilke idkeligen honom föllia skole 12 klädde i vist libri, blått 
och gult, och bevärde med gode undervärior och partizaner; så och därtill 
altid en prophoss med sitt regemente och två tiänare, som honom stadigt 
föllia och påachta, så vidt han går eller reser innan stadsens jurisdiction, 
dem han bruka kan, när så tiden och lägenheten fordrar.

2 5-
Öfverlandshöfdingernes och landshöfdingernes embete är att si hvar på sin 
landsände, att lag och rätt redeligen skeppas af lagmännen och häredshöf- 
dingerne sampt borgmästare och råd i städerne, att inge grofve missgär
ningar undandöllies och nedertystas, och att hvad som afdömbt eller af 
konungen eller hofrätterne resolverat varder, blifver exequerat; sedan att 
utskrifningerne richtigt hålles och göres besked före, det utskrefne folket 
hålles till råda och cronones tiänst, och alt underslef i en och annan motto 
förekomma; att cronones gods, land, län, skogar, ränter, inkompster ordi
narie och extraordinarie, så och alle andre fisci regalia hafves i acht, beva-
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ras oförkortade, kräfvies i rättan tid in, lefreres efter förordning; att land 
och städer bygges och förbättras; skada och afsaknadt förekommes, vägar 
rödies och hålles vid macht, landsfreden försvaras, intet bortrifves eller ge
nom försumelse afhändes af nåboer eller illvilliande undersåter, utan att alt 
ordentligen försvares, och där med något intrång fortfares, att sådant i tid 
blifver skrifvit och kungiordt till hofva. I lika motto skall och af dem före- 
kommas och ju kundgöras i tid, där något teckn synes till förstående krig, 
upror, tvedrecht eller andre olyckor i andeligit och verldsligit stånd (doch 
så till förstående, att ingen landshöfdinge bör göra presterskapet i deres 
embete något intrång, utan låte biskoperne, superintendenterne och hela 
clerkeridt blifva vid deres vyrdning och gamble friheter, räckiandes dem 
handen till kyrkiodisciplinens execution, när så kan behöfvas, efter hvars 
och ens special instructions lydelse). Han skall hafva sig till bistånd en god 
handskrifvare och en bokhållare; så och en landsprophoss och en under- 
prophoss med en tiänare, som dels föllie landshöfdingen eller elliest berida 
vägar och stigar och exequera landsfreden, ordinancer och befalninger.

16.
Lagsagur i Sverige skole vara 14: 1. Uplands; 2. Vestergötlands och Dals; 
3. Norre Finlands, Alands och Osterbottns; 4. Östergötlands; 5. Väsman- 
nelands och Dalarnes; 6. Södre Finlands med Tavasteland och Nyland; 7. 
Tihärads lagsagu; 8. Södermanlands; 9. Calmare läns och Ölands; 10. 
Carelens och Kexholms; 11. Vester Norlandens; 12. Närikes; 13. Värme
lands; 14. och Ingermanlands, hvilke äre secunda instantia i landet, som 
uptaga alle lagvadde saker ifrån häradstingen och de ärenden, som efter 
lag och stadgar under dem höre. Oppå rådstufverne i städerne skall altid 
præsidera en stadsfougde af konungen därtill förordnat, och hvarken 
landshöfdingen eller slottshöfvitsmannen härefter hafva med rådstugun till 
att göra.

^7-
Ingen må vara landshöfdinge uti den lagsagu, där han lagman är; ingen 
landshöfdinge hafve något slott eller fäste, som för befästning blifver vär
derat, i sin ofven och värie, och mycket mindre macht att sättia någon 
slottshöfvitsman af eller till eller något att biuda öfver cronones slott, fäs
te och dess befästning, annat än att han dit skaffer hvad ordnat varder utur 
sitt län, och där något arbetas skall, att han det befordrar, hafver inspec
tion däruppå och låter hålla reda och räkenskap däröfver; att si opå det 
borgerskapet och almogen utur slottet icke skades, uti deres näring, privi
legier eller friheter förhindras och turberes, hållandes slottshöfvitsmannen 
med lag och rätt (den han och sielf undergifven vara skall), till det lag och
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stadgar är likmätigt och skäl fordrar, och där oreda inriter, sådant alt i tid 
berätta till hofvet.

28.
Alle slott och fästes höfvitsmän eller guberneurer på gräntsestäderne skole 
immediate af konungen förordnas och tagas i ed till trohet emot konung
en, dess affödo och riket; och ingen sätties af eller till af någom androm, 
med minder konungen för orsaker skuld enkannerligen generalgouverneu- 
rerne i Lifland och Pryssen eller de landshöfdingerne, som förestå gräntse- 
landskapen, gifve synnerligen fullmacht, tillstånd och instruction däröfver.

29.
Såsom landshöfdingerne öfver slotten och fästen intet commendement 
före, altså skall ingen slottshöfvitsman hafva något att biuda utan om fäst
ningen öfver land eller undersåterne och icke vidare i staden än öfver be
sättningen och hvad som stadsens defension och försvar vedkommer.

Landshöfdingsdömen, så och slottshopmanskapen skole ordinarie vara i 
tri år, efter hvilkes förlopp till den 1 junii skole dem andre substitueres, och 
desse ställa sig till Stockholm in att där inför alle fem riksens consilia göra 
reda och besked för sin administration öfver hvart ärende, efter som det 
angår hvart och ett consilium och dess instruction, och altså betyge kon
ungen sin trogne tiänst. Finnes han att hafva väl förestådt sitt kall, hafver 
han dess ära och heder och bätter förfordring hos konungen att förmoda. 
Befinnes han otrogen eller försumelig hafva varit, ställes för hofrätten, an
klagas af riksens fiscal och då lide och undgälle hvad rätten medgifver. 
Hvar och någon finge klagemål å sig, medan hans höfdingedömme eller 
slottshopmanskap varar, då kalles in for hofrätten till Stockholm och där 
lida och umgälla hvad rätten medgifver. Afsattes någon för sin brott skull 
eller med döden affaller, då förordnes annan man i hans stad med samme 
vilkor och beträdat, intill den ordinarie dagen ute är, inräknandes den tid 
den förrige suttet hafver. Ingens höfdingedöme eller hopmanskap vare 
längre än tri år eller driste sig att blifva ute till att göra reda och besked för 
sin administration öfver satt termin vid högste straff tillgörandes, med 
mindre konungen för synnerlige orsaker skuld förlänger hans höfdingedö- 
men och honom ifrå det års räkenskap fritager genom sitt special bref, 
hvilket och till rättelse i alle conciliis å rättan dag skall blifva af honom el
ler hans deputerade, som det bekommer, insinueredt och räkenskapen up- 
skuttin.
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31-
Landsöfversterne och regementen till häst och fot, hvart stort efter som 
landskapen är store till, skole vara till talet 28, nembligen 8 till häst och 20 
till fot. Till häst skall först vara öfversten öfver ridderskapeds russtiänst, 
hvilkes öfversteleutenampt skall sittia i Finland. Den andre landsöfversten 
till häst skall vara öfver Uplands, Väsmanlands, Närike och Vermelands 
rytter. Den tridie öfver Vestergöte och Dals ryttere. Den fierde öfver Fin
lands ryttere i Abo län med både Sategunder. Den fempte öfver Smålands 
och Ölands ryttare. Den siette öfver Ta vastelands och Nylands ryttare. Den 
siunde öfver Östergötlands och Sudermanlands rytter och den ottonde öf
ver Carelske ryttare i Viborgs och Nyslotts län. Till fot först Uplands rege
mente, därunder hörer Upland; det andre Vestgöte regementet, därunder 
hörer Scharaborgs län; det tridie Finske regementet, därunder hörer Åbo 
län; det fierde Sudermanlands regemente, därunder hörer Sudermanland; 
det fempte Smålands regemente, därunder hörer Cronebergs och Jönekö- 
pings län; det siette det andre Finsche regementet, därunder både Sategun
der; det siunde Daleregementet, därunder hörer Dalarne och Bergslagen; 
det ottonde Östgöte regementet, därunder hörer Östergötland; det nionde 
Tavaste regementet, därunder hörer Tavasteland; det tionde Helsinge rege
mentet, därunder hörer Helsingeland och Ångermanland; det ellofte och 
tolfte är tvenne Vestgöte regementer under Elfsborgs län och Dal; det tret
tonde och fiortonde både Carelsche regementerne, därunder hörer Viborgs 
län och Savolax; det femptonde Väsmannelands regemente, därunder hörer 
Väsmanneland; det sextonde Norlands regemente, därunder hörer Norre- 
och Vesterbottn; det siuttonde det andre Smålands regemente, därunder hö
rer Calmar län och Öland; det adertonde Nylands regemente, därunder hö
rer Nyland; det nittonde Värmelands regemente, därunder hörer Närike 
och Värmeland; det tiugonde österbottns regemente, därunder hörer hela 
Österbottn. Och skole desse regementen till häst och fot efter ordningen 
hållas complette och heller starkare än svagare. Och efter landskapen icke 
äre like till mantal, såsom och för andre orsaker skuld, så kan och motte så
dant lämpas efter lägenheten, allenast att regementen behålla sine nampn af 
förbe:de landskap. Alle desse öfverster, öfversteleutnanter och majorer, rytt- 
mästare och capiteiner, så vidt de infödde, besittne och bofaste män äre i ri
ket eller bofaste manna barn, komme och måge kallas till riksens möten och 
hafva där stånd och röst, när de inrikes äre eller icke med synnerlig tistan ä 
förhindrade, men inge andre eller flere.

32.
Landsöfversternes och deres medofficerers, särdeles öfverstelieutenampts 
och regementsmajors embete, skall näst sin tiänst i sielfve kriget enkanner-
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ligen vara att hemma i landet hafva och hålla sine ryttere eller knechter i 
ordre och tillreds, öfva dem i deres vapn och värior, gifva acht uppå, att de 
altid äre tillreds och städes, göre deres plicht och arbete, hålla richtige rul
ler öfver dem; jämpte lagmannen och landshöfdingen förestå utskrifningen 
och veta altid att göra besked, hvart folket tager vägen och af hvad orsaker 
det minskas, såsom och flitigt achta opå roteringen och dess ruller, stå lag
mannen och landshöfdingen bi, att krigsfolket synnerligen eller samptligen 
hörsambligen beqvemme sig landsfreden, lag, rätt och riksens stadgar, icke 
försnellande under krigsfrihet konungens regalier och inkompster, med 
mindre han sielf vill svara därtill och efter stadgarnes innehåld stå straffet. 
Förutan dette skall och öfversten eller i hans frånvaru hans öfversteleut- 
nampt eller major uti riksens nödstälte tider stå almogen före, och sedan 
de med lands- och häredshöfdingernes tillhiälp äre roteskrefne och fördel
te, vara deres förmån till landsens försvar, men där och desse officerer vore 
förhindrade eller hade laga förfall, bör dem andre substitueras. Rullorne 
skole landsöfversterne till häst och fot eller deres underhafvande årligen i 
krigsrådet inlefrera så af roteringsmantalet som knechterne, med antek- 
ning hvad af krigsfolket utsändt, dödt, afdankat eller förluppet är; så och 
huru deres folk och regemente sig förandrar till bättrings eller förvärrings, 
och fördenskuld hvardera hafva sig till bistånd en landsregementsskrifva- 
re, såsom och så dette alt i deres instruction nogare är specificerat.

33-
Ingen landshöfdinge hafva öfver krigsfolket något att biuda, vidare än till 
lag, rätt, stadgar och landsfreden, hvarutinnan alle, som i landskapet bo, 
höra honom; men med opbud, anförande, exercitier, väpnande eller land
sens defension, skall ingen landshöfdinge sig befatta ved högsta straff till
görandes, med mindre att konungen sielf för någre infallande orsaker 
skuld med special fullmacht gör någon därtill mechtig, efter som de ej hel
ler lätteligen böre mängias däruti, undantagandes i feigde tider i gränts- 
provincier, hvarest efter tidernes tillstånd och vilkor, så och personernes 
qualiteter sådant understundom moste ske, och doch icke annorlunda, än 
att det sker efter konungens special förordning och commissionsvis, att an- 
ten öfversten eller generalen tillika landshöfdingedömmet tillordnas eller 
och landshöfdingen öfversteskapet eller generalatet tillika förtros.

34-
Ingen krigsofficerer befatte sig något med landsräntorne, utdelning till 
krigsfolket eller förordning öfver någon deres frihet, mindre åt borgare el
ler landfolk, ved lifsstraff tillgörandes, utan så sielf som på sine underhaf- 
vandes vägner undfå alt anten af landshöfdingen eller andre konungens
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commissarier efter förordning, och där någon förnär sker, skaffa sig intet 
rätt sielf, men klaga det konungen, och stånde alt efter dess förordning.

35-
Hvad embete enom förtroes, det stånde han före, in till hans tid ute är och 
han genom annan aflossadt eller af konungen eller den hans ställe förträ
der affordrader varder; enkannerligen fördriste sig ingen generalgouver- 
neur i Lifland, Ingermanland eller Pryssen, ej heller någon general krigsof- 
ficerer, så länge tåget varar eller fara är för fienden, eller någon guberneur 
eller hopman på gräntsefästningerne, särdeles i Lifland, Ingermanland, 
Pryssen och Finland, att begifva sig ifrån deres guvernement, krigsfolk, 
fästninger utan särdeles ordre af konungen eller att någon blefve för särde
les orsaker skull af sin öfvercommendeur försändt, det vare sig hem till det 
sine eller till konungen sielf. Icke fördriste sig eller någon landshöfding att 
förlåta sin tiänst och förfoga sig utur sitt landshöfdingsdöme, anten hem 
eller annorstädes att blifva ute öfver tre veckur. Görer någon häremot och 
tager konungen och cronan däraf skada till land eller fästninger eller till 
sin krigshär eller andre högheter och rättigheter, då ställes för rätta och ef
ter undfången domb straffes till lifvet utan alle nåder. Tager cronan ingen 
skada, då näpsas icke deste mindre, efter som orten, tiden och personerne 
äre till. Är någon skäl att en sådan moste anten till konungen och hofvet 
heller hem, då gifve sådant sin förman tillkänna och gå med hans förlof, 
men hafver han i provincien ingen förman, då gifve det konungen tillkän
na och förvänta dens tillstånd ved straff, som för är sagdt.

36.
Desse företalde äre de förnembligste embetsmän, som konungen ordinarie 
hafver sig tillhanda och brukar i sin och riksens tiänst ved alle svåre ären
den, som kunne infalla, så till rådslag, som regering och execution å landet 
och i städerne. Och skall hvart embete vara skyldigt att göra å satt och fö
restält dag rede och räkenskap för sin administration åt konungen, anten 
inför honom sielf, om han kommer dess vid och gitter, eller ordinarie lag
männen och häredshöfdingerne sampt alle dommare inför hofrätten, tyg
mästaren, landsöfversterne, slottshöfvitsmännen inför krigsrådet, alle de, 
som riksens flottar och dess byggning och tillredning hafva under händer, 
inför amiralitetet, landshöfdingerne, sändebud och agenter inför cantslirå- 
det, hvad dess ärenden vedkommer, och sidst alle embetsmän, som hafve 
med riksens ränter och dess utgift att göra directe eller indirecte, som nå
got hafve haft under händer eller disponeret, inför cammerrådet, och göra 
där hvar besked för sig för förledne år.
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Y7-
De, som ordinarie ved hofvet äre, öfvermarskalk, stalmästare och jäge- 
mästare, sedan alle lagmän, landshöfdingar, landsöfverster i Sverige, skole 
årligen finnas i Stockholm till helge tre konunge dag tillstädes och där göra 
reda för sig, och ingen vare ursächtadt att komma personligen tillstädes, 
med mindre han å sotesäng ligger eller i annor riksens tiänst eller med kon
ungens bref frikallat är, då han likevist räkenskap göra skall genom sin 
handskrifvare eller bokhållare eller någon annan fullmechtig å sagd dag. 
Lagmännen, landshöfdingerne och landsöfversterne i Finland, Ingerman- 
land, Lifland och Pryssen skole sielfve vara endskyllade, men icke dess 
mindre årligen till den i september hafva sine fullmechtige tillstädes i 
Stockholm och göra lika som de andre för sin administration klart, intill 
dess de tri år ute äre, att de då sielfve alle ställa sig in i person till helge tre 
konunge tid och då anten taga full qvittents för alle tri åren och blifva så
ledes i evighet otilltalt för sitt fögderi eller och, där någon brotslig finnes, 
förvänta sin näfst, såsom brotten är till.

38.
Nu är tillbörligit, att den, som mera arbete hafver, hafver och mer heder, 
myndighet och nytto, och den mera hafver, vet sig och mera hafva att för
svara. Då skole förbe:te fem riksens consilia ifrån helge tre konunge dagen 
årligen intill kyndermässo dagen öfversi, optaga, ransaka och skoda alle 
andres förbe:s, som i hof- eller landsregeringen brukas, handlinger, acter 
och gärninger, och hvar efter consilii instruction rätta det som förelöper. I 
like motto skole de sielfve och så ifrån kyndermässodag och in till fastela
gen göra reda inför konungen sielf, än han tillstädes är och gitter, men i 
hans frånvaro eller där han ej gitter eller förmå, inför de fem höge embe- 
ten, så förståendes, att den fempte å [bör vara: ä] står up med sine assesso- 
ribus och göre reda för sitt collegio och att hans ställe beklädes i det sinne 
af överståthållaren i Stockholm. Först skall räkenskapen tagas af drotseten 
och hans collegio, där dens protocoll, acter, domar och resolutionerne 
framlägges och öfversis skole; sedan af marsken och krigsrådet, hvad hos 
dem är föreluppedt och huru alt krigsväsendet förevetter; så af ammiralen 
och ammiraliteted om flottan och seglatsens vilkor och hvad däraf depen- 
derar, såsom och huru det är förestådt; därnäst af cantslern och cantslirå- 
det, som sine registratur och annat slikt skole te och framvisa, huru alt 
richtigt är, och hvad strider in- eller utrikes sig yppa och af hvad funda
ment; sidst skattmästaren och cammerrådet, bevisande deres flit uti ränter- 
nes och fisci regaliernes administration, framläggendes cronones bok, det 
året hålledt, och den god görandes. Hvar nu så store och besvärlige ären
den riket påkomme, att denne ransakning icke så hastigt ske kunne, då
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måge till vissa ärendens ransakning deputeras visse förtrogne och discrete 
män af collegiorum assessorer, som öfversi och göra underrättelse, på det 
alt må vintern igenom nå sin richtighet och intet år skiutas in på det andra.

39-
Till den första junii eller sidst till Johannis skole praesidenterne af de andre 
tri hofrätterne utur Götaland, Finland och Lifland eller vice præsidenterne 
med tvenne af assessorerne och rättens secretario ställa sig in i Stockholm 
och så för konungen eller förbe:te fem embeten, lika som för är sagdt om 
dem andre, göre reda och besked för deres förrättande, så och lida och 
undgälla lika som de andre.

40.
Kan konungen, som sagdt är, icke sielfver vara däröfver, då skall i saken 
intet slutas i konungens närvaru, med mindre och förän alt är honom refe
rerat och förestält, och konungen sielf alt gillat hafver. Är och konungen 
frånvarande, så skall ransakningen ske och resolutionen författas, men 
icke utgifvas, förän konungen tillstädes kommer och den sig behaga låter, 
då hon under konungens eget nampn och hand förfärdigas och utgifvas 
skall.

41.
Finnes någon af assessorerne uti det ene eller det andra collegio brotsligen, 
då skall han stånda till rätta inför dem fem höge embeten, hvilkom skole 
tillordnas 2 af hvart collegio, som göra tillsamman 15 personer, och desse 
skole hafva macht en sådan att näpsa med ord, förmaningar eller och teck
na honom med infamia och remotion, efter som saken är till, doch att kon
ungens resolution tages däröfver, för än till ända procederes, så frampt 
konungen är tillstädes. Men finnes ett helt collegium eller och en af dem 
höge fem embeten brotslig, så stånde till konungen allena, om han vill med 
ord eller förmaning näpsan eller saken låta komma för rätta. Och där 
brotten så grof är, att det med rätten hiälpas moste och doch icke lif eller 
ära angår, då stånde desse till rätta inför konungen och riksens råd, och 
hvad där slutes, det hafve ingen rätt att qvällia. Men vid konungens död el
ler omyndige år eller där saken går lif och ära an, då hålles en sådan rätte
gång däröfver, som i den 9: de punkten förmält är.

42.
Alle desse ransakninger, möten och rättegånger skole ordinarie hållas i ett 
särdeles därtill förordnat mak på Stockholms slott, och altid den ene se-
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cretarius status vara åklagare och den andre notarius, med mindre någon 
af dem sielf vore interesserat eller och siuk och frånvarande, på hvilket fall 
en annan beskedelig man förordnas motte.

43-
Ved dette riksens embetesmäns årlige möte och sammankompst skall inta
gas god underrättelse om alt riksens, så och dess inbyggiares och underså- 
ters tillstånd och vilkor och kan tillika med dem samptligen berådslås och 
förafskedas de ärenden, som elliest icke behöfve en almännelig riksdag.

44*
Kommer och understundom, att man ständernes betänkiande behöfver el
ler och hafver något märkeligt dem att communicera; och sådant anten för 
hastighet skuld eller af andre skäl icke kan ske eller må tryggeligen på al- 
männe samqvembd, då skole till desse förbe:te riksens embetesmän för- 
skrifvas af ridderskapet tvenne af hvar lagsagu och så bisperne och super- 
intendenterne af Sverige och Finland sampt en fullmechtig af Stockholm, 
Upsala, Göteborg, Norköping, Åbo och Viborg.

45-
Men hvar saken kräfver en allmän sammankompst, såsom på en konungs 
croning eller af andre märkelige orsaker, där skole vara tillstädes alt rik
sens råd och ingen annan undskyllning gälla, än siukdom och annan rik
sens tiänst eller att man med konungens vetskap och villie utländes är. Se
dan skole till riksdag förskrifvas och komma alle grefver, friherrer, riddare 
och svenner, bofaste och bofaste söner, som till laga år kompne äre och sit- 
tie i Sverige och Finland och icke laga ursächt hafva, därnäst bisperne och 
superintendenterne i Sverige och Finland sampt med tvenne af hvart capi- 
tulo, och därtill en präst af hvarie tvenne härad, så landsöfversterne, deres 
öfversteleutenampter, majorer och en ryttmästare eller capitein af hvart 
landsregemente, med minder han hafver sine laga förfall, och så en borg
mästare och en rådman eller annan förnemb borgare af hvar stad, sidst en 
bonde af hvarie härad i Sverige och Finland. Och desses sammankompst, 
möter och beslut skole achtas och hållas för rätte allmänne riksdagar, emot 
hvilke ingen hafver att säia, som konungen och riket med hörsamhet och 
lydno är underkastadt.

46.
Ingen, som icke är bofast innan om Sveriges och Finlands enskildte och af 
ålder fattade gräntser, hafve något ord på riksdagar eller i andre rådslag om 
regementet och hvad däraf hänger, med mindre någon är eller blifver med
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special privilegio därtill hedrat. Och där någon svensk af ridderskapet haf- 
ver gods i Lifland eller Ingermanland eller i andre landskap, som nyligen äre 
vundne eller framdeles vinnas kunne under Sveriges crono, så länge och 
medan han sig i samme gods oppehåller och utur Sverige eller Finland är, då 
hafve ingen rätt något att säia uti riksens ärenden, utan lida och draga hvad 
som beslutet blifver utan insago, och komme till sin stämme icke igen för el
ler annorledes, än att han åter skifter sitt bo och sätter sig neder i Sverige el
ler Finland, men hvad dess lands, han sitt gods hafver uti, rätt och frihet i 
andre fall medför er, det niute han fast jämpte andre landssåter oförkortadt.

47-
Vill någor af fremmande land eller utur de vundne landskap kommandes, 
niute stemma ibland ständerne, då skall det honom icke förvägras, så 
frampt han hafver satt bo i riket, och där han riddersman är och vill där- 
före achtadt vara, skall han af konungen förklaras privilegii mechtig och 
på riddarehuset å riddaremöte af dem intagas, erkännas och inskrifvas.

48.
Oppå hvart och ett embete i riket skall förordnas skäligt underhåld, efter 
som embetsens heder och tarf kräfver och riksens stat bäst tåla kan; där 
med sig och den, som därtill fordrat varder, skall låta nöja och utan rätt
mätig entskyllan sig konungens och riksens tiänst icke undraga, utan heller 
därtill villig finnas låta, såsom lag förmå, sampt hvars och ens ed, plicht 
och trohet fordrar.

49-
Generalgouverneurerne i Ingermanland, Liffland och Pryssen (så vidt de 
tillika öfver krigsfolket och fästningerne hafve att biuda) skole rikeligare 
till underhåld än andre blifva försörgde för deres större utgifter och kost
nad skuld på gräntserne, och skole de hvardera därjämpte hafva sig till
handa, underhåldne af räntecammaren, 6 upvartare af adell, 4 trumpetare 
och en pukeslagare, därtill med öfver dem, som till justitien i landsändan 
äre förordnade, hafva ändå 25 drabanter, inräknadt commendeuren, som 
honom påachta, och altid tolf af dem honom fölgie och hans befallning ex- 
eqvera. Så ofta de och omskiftas, och andre komma i deres ställe, skole de 
tillika alt hvad till landsregering, så rättelser, som dess teckn och macht, 
sin successori öfverantvarda och afträda.

50.
Blifver någon, det vare sig fältherre eller ringare krigsofficerere, i någon af 
desse landsänderne förskickadt och förordnat af konungen till att biuda
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öfver krigsfolket och fästningerne, då skall generalguberneuren i alla mot
to adsistera fältherren och öfvercommendanten och så länge fälttåget va
rar och fältherren är i provincien, afträda honom sine upvartares omkost
nad, så och trumpetare och herpukerne, och dem intet må bruka, så länge 
fältherren eller öfvercommendanten tillstädes är, med mindre att fältherren 
och krigscommendanten till generalguberneuren förvises att taga af ho
nom ordre och af hans direction att hängia, på hvilket fall alle regements- 
teckn hos generalguberneuren blifva skole.

51-
På fältherren eller den, som i hans stad commenderer, så länge han i fält 
och actual tiänst är, särdeles ligger emot fienden eller är i antog, så och på 
riksammiralen eller i hans frånvaru viceammiralen, som på cronones huf- 
vudflotta öfvercommendet förer, skall göras utur riksens inkompster om
kostnad, såsom på en konungens legat; doch alt efter en skälig ordning, så 
att han utan sin skada och egen afsaknad till konungens och riksens tiänst 
och heder kan föra sitt kall. Men så snart han anten begifver sig ifrån 
krigshären eller fordras tädan eller ammiralen kommo med flottan hem 
och till lands igen, skall han anten afträda alle imperii teckn och därpå 
vände omkostnad sin successor!; eller och där fred eller stillestånd blefve, 
skaffa det alt med allo af och förminska cronans utgifter, så och ammiralen 
sig i lika motto med sitt ordinari underhåld åtnöja låta.

5^
Således, som sagdt är, skole embeten i riket ordnade, förde och underhåld- 
ne varda, och hvar vete för sin tiänst redo att göra konungen och cronan, 
när tid är eller tillsagdt varder. Men efter menniskelige händelser kunne 
komma, att konungen sielfver är för riksens tarf utländes farin eller i så 
svåra och longlige krankhet, att han sig sielfver ej styra eller riksens tarf 
fatta och utreda kan, eller faller med allo af och dör, lempnandes efter sig 
son eller ättlägger sin öfvermage eller ogift dotter fröken, hvilke efter arf- 
föreningen till riket arftagne äre, som sig och riket icke sielfve styra kunne; 
ty att regeringen icke deste mindre föras må med kraft och skälom, och 
hvar man veta utan vidare förordning, huruledes biudas och lydas skall, 
intill dess konungen igen hemkommer eller råkar till sin helsa igen eller öf- 
vermagi mogande varder eller fröken gift varder, och intet försummes, som 
konungen eller riket kan vara till nytta; därföre är godt funnet sådant alt i 
tid att beskrifva, stadga och förordna, såsom det af allom skall blifva ach- 
tadt och efterkommet.
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53-
Först reser konunger utländes af hvariehanda orsak eller råkar i ohanterlig 
krankhet eller dör af och lempnar efter sig öfvermagi eller ogift dotter frö
ken, då skole de fem riksens höge embeten, drotset, marsk, ammiral, cants- 
ler och skattmästare, eller de, som deres ställe i Stockholm beträda, stå col- 
legiivis i konungens stad i dess frånvaru eller krankhet och efter konungens 
död vara öfvermagi konungens eller frökens rätte målsmän och förmynda
re, och deres bud och förbud varda såsom konungens bud och förbud 
ståndat i riket, medan konungen utrikes eller krank är, och till dess öfver
magi mogande och fröken gift varder.

54-
För alle bud och förbud, allmänne acter och skrifvelser skole sättias icke 
regeringens utan konungens eget, hvad heller han utrikes, krank, öfverma
gi eller fröken är, nampn och försegles med konungens secret, men tecknas 
och underskrifvas af de embeten, som tillstädes äre, och ju ingen kraft haf- 
va, med mindre det af alle höge embeten eller deres substituter är under- 
tecknadt.

55-
Alle collegia och embeten skole oförrychte beholla sin kraft och instruc
tion, och vare hvar och en förplichtadt sitt kall att göra och föra till kon
ungens och cronones tiänst, redo och räkenskap så i konungens frånvaru, 
krankhet och omyndige år, som i dess närvaru och fullkomplige regering, 
och vända än så mycket mera flit, såsom den mera då behöfves och trohet 
spöries och kräfves.

56.
I konungens frånvaru skall regeringen alle svåra ärenden genom skrifvelse 
först communicera med konungen och, om mögeligt är, taga dess resolu
tion, för än de till bud eller förbud komme; men om fara är på färde och 
kan ökes af drögsmålet, moste de göra och ordna i tid. som de det kunne 
försvara och konungens och riksens tiänst kräfver. Är konungen kränker, 
då bruke samme discretion, att icke förhastas med någre eftertänkelige 
bud eller förbud, utan fara eller märkelig skada är på färde, till dess man 
sir, huru krankheten sig anlåter. Falla någre embetsmän ifrån i riket eller 
finnes försummelige och odugse, då skåda grant, hvad skada riket tager af 
deres afgång, och så frampt deres ställe kan talas att stå öpet eller provi- 
sionaliter förestås af androm, till dess det är konungen kundgiort och be
sked på taget, då skall det ställe stå öpet; hvar icke, må en annan förord-
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nas, till dess konungen helbregd varder (med mindre det är desperat 
krankhet) eller kommer tillstädes, och stånde då konungen fritt att anten 
hållat godt eller sättia en annan i hans ställe.

57-
Ingen ny lag eller stadga skall göras i konungens frånvaru eller krankhet, 
utan riket regeras efter lands- och stadslag, så och riksens stadgar och sed- 
vanar; ej skole nye privilegier utgifvas, ej heller gamble stadfästas, utan 
hålles och exeqveras; ej någre friheter, immuniteter eller exemptioner un
nas och gifvas åt hele stånd, samfund eller particular personer; alle andre 
allmogens käremål, som vane äre att föras för konungen, skole de uptaga 
och anten dem förvisa till collegiummet, som de höra till, eller sig sielfve 
där opå förklara efter sakens egenskap; i lika motto och så de ärenden, 
som ifrå hofrätterne förmedelst klagelibel till kongen äre vältrade, revide
ra och afdöma i konungens fierre frånvaru eller desperat krankhet, doch så 
att de konungen vid sin återkompst eller igenfådde helsa gifva skäl och be
sked för deres revision och domb. Och skall altså konungens och cronans 
tiänst och rätts och höghets bevarelse vara regeringens högste åhåge och 
där näst att freda riket med lag och rätt, så och försvarat emot vrångvise 
inländska och bongstyrige grannar, så att alt erhålles i gode vilkor, och 
konungens krankhet eller frånvaru icke må lända honom, cronan eller un- 
dersåterne till förfång eller skada.

58.
Faller i konungens frånvaru eller siukdom så svår sak före, att den behöf- 
ves att ställas med flere i rådslag, då skole regeringen måge kalla tillsam
man riksens råd och, om så behöfves, de fem collegia, som ordinarie resi- 
dera i Stockholm, och med deres råd sökia de besvärligste ärenden att 
utreda och författa, men där saken så vichtig vore, att flere ständer behöf- 
des, skall däröfver först communiceres med konungen, och stånde efter 
dess resolution, än konungen utrikes är, och låte ärendet icke lätteligen 
komma till något ständernes möte i konungens frånvaru eller siukdom och 
mindre till ett allmänt möte, med mindre inge andre utväger finnes riket 
ifrån förderf och undergång att förvara.

59-
Medan konunger öfvermagi är eller fröken, då före de fem höge embeten 
regeringen i alle sine artikler å konungens vägnar, allenast att de icke skole 
måge någon lag göra emot eller till arfföreningens och konungslige höghe
tens förfång, ej heller att gifva någre privilegia till konungens præjudicium 
eller dess inkompsters stadige förminskelser; och där något sådant skedde,
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då hafve konungen macht och rätt det att återkalla, när han eller hon mo- 
gande varder.

60.
Ingen blifver eller i riket adlat eller naturaliserat i ridderståndet, medan 
konungen är utländes, krank eller omyndig, icke måge eller någre cronans 
eller skattegods och mindre andre cronons rätt- och herligheter anten sälli- 
es, bortskiftes, bortgifvas eller i hvariehanda motto afhändas af regering
en, utan konunger, kommandes till städes, sin helsa eller myndighet, må alt 
det, än han gitter, återkalla och igentaga, så att alle sådane beneficia, som i 
en sådan riksens stat af märkelige orsaker sker och göres, icke längre måge 
bestå än i konungens frånvaru, siukdom och medan förmynderskapet va
rar, utan konungen dem sedan särdeles bekräftar.

61.
Nu kan i konungens frånvaru eller krankhet riksens tarf kräfvia för
ändring i lag och stadgar, nye bud eller förbud, höfdingars, öfversters, 
slottshöfvitsmäns eller andre officerers, högre eller nidriges, som äre vane 
af kongen immediate att sättias, förordning, tractater och beslut i riksens 
anlägne ärenden med riksens råd eller collegierne, förordning i myntevä- 
sendet: sådant skall gälla, medan konungen utländes eller krank är, men så 
snart han hemkommer eller sin helsa och styrke igenfår, hafve macht och 
rätt alt att öfverväga och det som giort är anten att ophäfva eller ratificera, 
sedan han dess skäl och orsaker hafver sig te låtet, efter som det honom 
och riket nyttigt eller skadeligit finnes.

62.
Är konunger öfvermagi eller fröken och under målsmansdömme, då hafve 
förbe:de fem embeten såsom konungens ordentlige förmyndare macht, så
som sagdt är, efter Sveriges lag, denne stadga och riksens flere beslut att 
föra regementet till konungens och riksens tiänst och välstånd, särdeles i 
de ärenden, som näst förre artickel innehåller, doch så att, när öfvermagi 
mogande varder och i regeringen träder, han då hafver macht de i sine 
omyndige år förordnade stadgar, bud och förbud öfverväga, god göra eller 
ophäfva, alle förordnade officerer, som den tid lefva och i embeten sittia, 
stadfästa eller afskaffa; besluten öfverläggia och dem sterkia eller afskaffa 
och mynteväsendet ordentligen att redressera låta, doch så att, där något 
på ett almänt ständernes möte vore beslutet, det och så på ett almänt möte 
blifve af konungen anten ratificeradt eller och uphäfvet, och skole förden
skull alle stadgar och beslut, som göras i konungens omyndige år å [bör
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vara ä] och altid författas provisionaliter, till dess konungen träder i rege
ringen, och hafva sin macht och exeqveras icke längre än förmynderskapet
varar.

63.
Inge tractater och mindre beslut med grannar och nåboer eller andre frem- 
mande herrer, republiker och städer skall regeringen ingå och göra, medan 
konungen utländes är eller kränker, med mindre dem gifs af kongen gene
ral eller special commission i hans frånvaru, eller siukdomen synes incura- 
bel, så att riket motte där skada aftaga. Stöter riket i konungens frånvaru 
eller krankhet någon sak an af nåboer och grannar eller af andre herrer, re
publiker och städer, som tractat eller resolution fordrar, anten för krigsfa
ra skuld eller att drögsmålet förhindrade riksens nytta och välfärd, då skall 
regeringen alt väl öfverläggia och enkannerligen sig därhän beflita att med 
allo skiuta saken up och hålla den konungen till sin resolution eller, där det 
ingalunda ske kan, så all ting lämpa, att konungens resolution minste 
præjudicium vederfares. Ju skole de sig uti konungens frånvaru utan speci
al commission med ingom i något förbund inlåta och uti konungens incu
rable krankhet icke annorledes än på hans, där han kommer till helsan 
igen, eller, efter hans död, till hans successoris ratification.

64.
Men är konunger öfvermagi eller fröken, då hafve regeringen macht och 
rätt med deres, som efter lag och stadgar vederbör, råd och samtyckie att 
tractera, resolvera och sluta frid, förbund, correspondence med nåboer, 
grannar, herrer, republiker och städer på konungens och riksens vegner, 
och äger konunger, när han till sin år och mogenhet kommer, sådant alt 
sielf att ratificera och bekräfta.

65.
Skulle sig nu efter all mennisklig tings vanlige ostadighet tilldraga (det Gud 
doch mildeligen afvända ville) att ved konungens dödelige frånfälle inge 
barn eller ättlägger å side (som till riket efter förbe:te arfföreninger arfta- 
gen är) i lifvet vore eller i medier tid någon viss successor till cronan för
klarat, då skole förbe:de fem höge embeten med riksens råds råd och efter 
form tillförene beskrifvit så länge stå riket före, till dess samptlige riksens 
råd och ständer sig om en viss konung förenat hafva.

Detta alt, som föreskrifvit står, hafve vi således öfverväget, vårt elskelige 
riksråd och sedan gemene ständerne att öfverlägge och betänkia hemstält; 
och är efter noga betrachtande och deliberation godt funnet att måge och
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skole i verket ställas, hvarföre vi det och således resolverat och beslutet 
hafve och vele att skole härefter af allom dem, som oss, våre efterkom
mande och riket med lydno och hörsamhet tillgedan äre, obrotsligen hål
las, efterkommas och exeqveras. Till yttermera visso hafve vi dette med vår 
egen hand underskrifvit och vårt konungslige secret låtit vetterligen 
hängia här nedanföre. Actum &c.

Denne förbe:te regeringsordinance, efter som hon i salig Kongl. Maj:ts 
konung Gustaf Adolphs den andres och stores nampn författadt, oss före- 
läsen och här ofvan till ord ifrån ord införd är, hafve vi med flit genomsedt, 
alt däruti öfvervägat, väl besinnat och eftertänkt och på sidstone med be- 
rådde mod af en fri villie otvungne och otrugade god funnet, bejakadt, 
samtyckt, stadgat, beslutet, belefvat och förafskedat, eftersom vi härmed 
och i dettes kraft den god finna, bejaka, samtyckia, stadga, besluta, belef- 
va och förafskeda på det kraftigste och vele att den här efter för lag och 
stadga skall achtadt och efterkommen varda af hög och låg, andeligom och 
verldsligom, som under Hennes Maj:ts vår utkorade drotnings och riksens 
höghet och lydno byggiandes, boendes och vistandes äre, villiandes och 
begärandes, att närvarande regering och förmynderskap alt därefter regu- 
lerar, rätter och anställer, och att ingen sig driste något häremot att göra 
ved Hennes Maj:ts och riksens svåra hembd och vrede. Till yttermera visso 
hafve vi förbe:te och efterskme Sveriges rikes råd och ständer dette med 
våre händers underskrifning och våre insegels underhängiande och under- 
tryckiande bekräftadt. Actum Stockholm den 29 julii år efter Christi börd 
ett tusend sexhundrade och på det trettionde och fierde.
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Additamentet 1660

Dokumentet ingår i »Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt 
konungaförsäkringar 1611-1800» utgiven av Emil Hildebrand, P. A. 
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1891,

Hildebrands kommentar: Av additamentet till 1634 års RF finns 2 
originalexemplar, det ena på pergament, det andra på papper, under
skrivna och beseglade, det förra av änkedrottningen, rikets råd och 
adeln, det senare av de ofrälse stånden. Det förra har ej dagbeteckning
en utsatt, i det senare åter står ordentligt d, ”tridie” etc, november,

Additament till Regeringsformen av år 1634
av Rikets Ständer antaget den 3 nov. 1660.

Vi Hedevig Eleonora &c. så och efterskrefne Sveriges rikes råd och stän
der, grefvar, friherrar, ridderskap och adel, presterskap, krigsbefäl, borger- 
skap och menige almoge, som till denne väl beramade och nu påstående 
riksdag här församblade äre, fullmechtigade å våre egne och hemmavaran
de medbröders vägnar, göre härmed vitterligit, att såsom vi ibland andre 
vichtige ärender hafve oss för ögonen stält vårt käre fäderneslands närva
rande tillstånd och enkannerligen huru riket är råkat utan styrelse och re
gering utaf en fullmyndig konung, därutaf förorsakat, att den aldrahögste 
Gud nu i förleden vinter hafver behagat till sig kalla och ifrån oss affordra 
den stormechtigste högborne furste och herre herr Carl Gustaf, Sveriges, 
Götes och Vendes konung &c. &c., fordom vår respective älskelige käre 
gemål så och allernådigste konung och herre, och vi nogsampt kunne be
sinna, att hans sal. K. M:ts efterlåtne endeste son och arfvinge, den stor
mechtigste högborne furste och herre, herr Carl &c. &c. vår respective äl
skelige käre herr son så och nådigste konung och arffurste i desse sine 
späde och omyndige år icke kan och förmå i egen person regementet före
stå och den svåre regeringsbördan sig opåtaga, riket doch likväl i medier 
tid icke kan vara utan regering och styrelse; ty hafve vi utaf en respective 
kärlig sampt underdånig trogen plicht och skyldighet, som vi Hans Kongl. 
M:t med äre förbundne och utaf den kärlek och omvårdnat, vi drage till
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fäderneslandsens välstånd, varit bekymbrade och omtänkte, huruledes ri
ket i desse H. K. M:ts omyndige år skäligen motte blifva regerat och före- 
stådt, så att H. K. M:ts rätt och höghet i alla motto kunde blifva oför- 
kränkt, styrkt och befrämiat, undersåterne hvar uti sitt stånd vid Sveriges 
lag och stadgar, hvars och ens rätt och privilegier beholdne och försvarade, 
och hele fäderneslandet så inom dess gräntser i fred och rolighet efter lofli
git bruk och sedvenio regerat, såsom och ifrån all utländsk macht beskyd
dat och förvarat.

Och såsom vi öfver detta vichtige ärendet hafve varit i en förtrolig com
munication med hvar andra, hört och öfverlagt hvars och ens skiäl och be- 
tänkiande, däröfver berådslagit och delibererat och omsider af ett moget 
och välbetänkt råd och i god enighet och förstånd inbördes för godt funnit 
och beslutit, att riket och regementet skall i desse Hans M:ts omyndige år 
och i H. K. M:ts nampn föras och förestås utaf oss riksens enkie-drottning 
och de fem riksens embeten, som äre drotset, marsk, ammiral, cantsler och 
skattmästare, efter den modell och form, som opå riksdagen år 1634 blef 
inrättat och bevilliat och sedan uti Hennes Mapts drottning Christinæ 
omyndige år med godt nöje och lycksalighet brukat och den vi för denne 
tiden för sine vichtige orsaker icke kunne förbi gå åter igen [att] inrätta 
och företaga; doch såsom tiderne äre ombytelige och bringa förändringar 
med sig i alla ärenden, och ingen ting så väl och försichtigt kan vara ment 
och stadgat, som icke med tidernes förlopp förändras och fördenskuld 
lämpas och rättas motte; därföre emedan vi hafve befunnit, att denne för
berörde stadga och ordning i nogre nödvendige stycken efter desse tiders 
närvarande tillstånd någon förändring behöfver, jemväl och nogon vidare 
explication uti det, som kan föda nogot missförstånd af sig; ty hafve vi be- 
mälte ordning för oss tagit, alle puncter igenomgått, flitigt öfvervägat och 
desse efterfölliande påminnelser däröfver giordt, dem vi och framdeles för 
lika kraft och värde hålla villia, såsom den gamble regementsformen är 
skattat före.

i.
Hvad den förste puncten vidkommer om religionens oföränderlige renhet i 
vårt käre fädernesland och därunder hörande provincier, så blifver den i 
alla motto kraftig och gill efter de förrige öfver detta mål giorde stadgar, 
som enkannerlig herr Gustaf Adolphs högberömlig i åminnelses försäkring 
ständerne gifven i Nyköping år 1611, konung Gustaf Adolphs stadgas 10 
punct i Örebro anno 1617 och konung Carl Gustafs höglofl. i åtänkiande 
försäkring i Upsala anno 1654 och utförligare i stadgan om vår christelige 
religions rätta öfning och conservation, giord i Stockholm anno 1655, 
hvilke, som de uti sig sielfve gode och loflige äre och innehålla det alt, som
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uti detta ärendet kan angå Guds helige nampns ära och hans ords rena 
lära, grundat uti den helige prophetiske och apostoliske skrift och korteli- 
gen författat uti de 3 symbolis, apostolico, niceno och athanasiano, sampt 
den oförändrade augsburgiske confessionen, keiser Carl den fempte öfver- 
antvardat år 1530, aldeles som hon uti konung Gustafs sidste och konung 
Johans förste (begge höglofl. uti åminnelse) regementstid i detta riket haf- 
ver varit brukelig och sedan uti Upsala concilio år 1593 af sal. konung 
Carl den nionde, riksens råd och ständer, som då församblade voro, enhäl- 
leligen är vorden samtyckt, vedertagen och besluten; altså förnyas de åter
igen här med och stadfästes på det aldrakraftigste som ske kan, aldeles ef
ter deres rätte förstånd och bokstafs lydelse, således att ingen annan lära, 
ehvad nampn hon hafva kan, må eller skall i detta kongariket, dess under- 
liggiande länder, provincier och städer predikas eller på nogot sätt läras, 
hvarken hemligen eller uppenbarligen, och förbiudes härmed på det alvar- 
ligste alle personer, af hvad höghet eller värde de vara kunne, så dem sielf- 
ve som deras husfolk, en eller flere, af hvad nation de och äre (undanta
gandes fremmande potentaters sänningebud eller residenter, hvilke efter 
stadgarne uti deras hus och inom lykta dörar för sig och sitt medfölliande 
folk och enskilte tiänare allena må hålla deras religions exercitium), det de 
inge offentlige eller lönlige samqvem hafva skole till deras religions öfning. 
Understode sig nogon häremot att göra, med honom skall procederas efter 
oftbem:te stadgars innehåld och som han förtiänt hafver. Doch förmodar 
riksens ständer och vill sig härmed hafva förbehållit, att Örebro stadga af 
år 1617 må hafva sin kraft och rätta förstånd öfver dem, som obetänkte 
träda till en annan religion, och icke extenderas in på dem, som af hvarje- 
handa orsak och besynnerlig att göra sig capabla i krigstiänster och andra 
loflige ärenden sökte andre potentaters och herrars tiänst, som af annan re
ligion voro och doch icke med K. M:t och fäderneslandet stodo i nogon 
fiendskap, hvilket dem billigt bör förunnas, så att han, hans hustru och 
barn därutaf icke motte lida nogot men, vidare än adelens privilegier det 
med mera uttrycker.

2.
Hvad i den andra puncten om successionen till riket förmäles, så blifver 
det härmed aldeles förandrat och successionen inrättat efter samptlige rik
sens ständers enhällelige förklaring och bevillning, som är skedd 1649 och 
1650, in opå fordom vår respective älskelige k. gemål så och allernådigste 
konung och dess manlige bröstarfvingar, så länge nogon af den linien och 
släkten öfrig är, såsom det yttermere på sidsthåldne riksdag i Göteborg 
detta innevarande år af samptl. riksens ständer om den stormechtigste 
högborne furste och herre her Carl, vår resp, älskelige k. h. son så och
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unge konung och arffurste och dess fölliande manlige bröstarfvingar är ut- 
tydt och förklarat; fördenskull blifver och nu härmed dödat och upphäfvit, 
hvad som i denne ordinancien på åtskillige orter om fröken och konung 
Gustaf Adolphs afföde är förmält. Och så mycket mere till att betyga den 
oföränderlige och fast oryggelige intention att framhärda uti den trohet 
och edsplicht, som vi hafve svorit h. sal. Kongl. M:t och hans manlige 
bröstarfvingar, därutinnan vi och till vår dödsstund continuera vele och 
skole; hvarföre förplichte vi oss än yttermere, att vi uti kraft af tillförende 
giorde arfförening hvarken för våre personer eller våre efterkommande 
vele kasta vårt ögnemått till nogot eventual val af nogon person, så länge 
denne vår allernådigste konung eller hans ächte manlige bröstarfvingar äre 
i lifvet, fast mindre tåla, att sådant oss af nogon annan, högre eller ringare 
vilkor, hvarken med opsåt, ord eller giärningar föreslås, proponeras eller 
påbördes nu eller i tillkommande tider.

3-
Hvad som i den 4:de och 5:te puncten förmäles om riksens råds embete och 
visse val, så är skäligt och lagen sampt konungarnas ed och försäkring lik- 
mätigt, att konungen hafver sig riksens råd tillhanda och deras råd och 
tiänst i riksens ärender bruka och dem med vårt sampt riksens råds vetskap 
och samtyckio antager och utvällier; men ehuruväl ordinantsien förmäler, 
att de skole vara tiugu och fem i talet, befinnes doch riksens tiänster, land 
och provincier sedermera så vara tillökade, att vid så ringa tal icke kan för- 
blifva; fördenskull står uti konungens behag flere till sitt och riksens råd att 
bruka och antaga, allenast att talet icke motte stiga öfver 40 och cronan 
med större stat besväras, under hvilket tal de 5 höge embeten förstås och in
räknas; men uti konungens omyndige år och för denne tiden skole uti deras 
ställen, som framdeles afgå, inge flere antagas än de, som nödvendigt och 
efter tiänsternes beskaffenhet behöfves. Därhos är och för godt funnit och 
belefvat, att uti regeringen och ibland de höge embeten allenast en af hvar 
slächt må blifva brukat och uti rådet icke mere än tre af en slächt, som haf
ve enskildt säte och stämma på ridderhuset, sammaledes icke mer än 2 brö
der tillika och icke fadren mera än med en sin son. Och där sig tilldrager, att 
nogon af de 5 höge embetsmän genom döden afgår och i konungens omyn
dige år nogon annan skall vällias och tillsättias; så bör alt sådant med stän- 
dernes communication och antagne betänkiande förrättas och därhos ihug- 
kommes, att aldrig nogon furstlig person därtill blifver brukat, utan, som 
tillförende är påmint, af Sveriges ridderskap och adel allena. Hvilke embe- 
ter vid sitt vyrde och dignitet tillbörligen skole conserveras och vid den rang 
och heder behållas, som konungens förmyndare och riksens föreståndare 
egnar och bör och i en särdeles ceremonial framdeles skall blifva beskrifvit.
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4-
Sammaledes är och myckit väl betänkt och rådsampt funnit, att de för- 
nembste riksens collegia, som äre hofrätten, krigsrådet, ammiralitetet, 
cantsliet och räkningecammaren, blifva vid sitt stånd och vyrde och med 
därtill hörige personer af svenske infödde män af Sveriges ridderskap och 
adel, jemväl och af andre stånd, såvida de efter embetets qvalitet därtill 
komma kunna och härtill hafver varit brukeligit, efter ordinantsiens lydel
se besatte, och att de förnembligste riksens ärender genom samma collegi- 
er drifves och expedieres; doch så, att det ene icke faller det andre i sitt em- 
bete eller att nogot af det, som allgement är, tillmäter sig att villia allena 
förrätta eller frånvarandes och extra collegium nogot expediera, som dem 
samptligen tillhopa eller ett collegium tillhörer, utan att collegia blifva till
hopa i Stockholm och i præsidentens frånvaro af den äldste i collegio diri
geras efter hvart och ett collegii särskilte instruction, och såsom det till en 
del i denne ordinantsiens y:de, 8:de, io:de, n:te, iz:te, i3:de, i4:de, 
i5:de, i6:de och iy:de puncter finnes beskrefvet.

5-
Doch hvad hofrätterne vidkommer, hafva vi för godt funnit att göra den 
förändring att, ehuruväl drotsetens embete af ålder hafver varit och ännu 
är under konungens högste myndighet att vårda sig om justitiens tillbörli- 
ge lopp och administration i riket, fördenskull han och förträder konung
ens ställe och förer directionen i konungens nämbd och högsta dom; doch 
emedan bem:te konungens nämbd sedan är fördelt i 4 hofrätter och drot- 
seten är förbehållen præsidencen i Stockholms hofrätt allena, ty synes råd
sampt och tillbörligit, att honom förtros öfverinspectionen af justitiævä
sendet på alla orter (konungens rätt och höghet i alla motto oförkrenkt), 
doch så att hvar och en hofrätt och andra rätter blifva uti sitt vanlige lopp 
och rättegångsprocesser oturberat, allenast att drotseten dem samptl., när 
så behöfves, råder, fremiar och befordrar och där han ser, att en likhet i 
alla hofrätter kan blifva observerat, fördenskull han deras rapporter inför 
konungen hafver att andraga och dess resolution den ene så väl som den 
andre notificera, doch icke betaga den, som sielf sin sak inför konungen 
och regeringen vill andraga, och icke särskilt i sitt nampn, regeringen och 
rådet ovettandes, nogon befallning, dom eller resolution expediera. Och 
dess emellan, när konungen icke tillstädes är, bör honom, såsom den förste 
och förnembste i rådet, hans ställe uti revisionen förträda och alla ifrån 
andra hofrätter under revisionen ankommande saker med samptl. riksens 
råd optaga och genom ändtlig dom afhielpa; doch så, att præsidencen för 
denne tiden blifver oss riksens enkiedrottning förbehållen. Och emedan 
han altså icke hinner och förmår dageligen att præsidera i Stockholms hof-
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rätt, synnerlig i de tider, som konung omyndig är, då en stor del af rege- 
mentsbördan honom åligger och ifrån det embetes bivistande drager; ty på 
det justitien därmed icke motte lida men och hofrätten, som utan præsi- 
dent voro, nogon förklening, är godt och rådsampt befunnit, att en särde
les president af riksens råd blifver förordnat, som ordinarie præsiderar i 
samma hofrätt, såsom i Jönköping och andra hofrätter i riket practiceras. 
Och efter vid administrationen af den helige justitien åtskillige påminnel
ser kunne behöfvas, som tiäna till att befordra dess richtige och oför- 
krenkte lopp och till att betaga de missbruk och irringar, som på landet 
och i städerne och i åtskillige rätter kunne vara genom tidernes förän
dringar inkompne; ty är oss emellan resolverat och beslutit, att en confe
rence af alla ständer vid en läglig tid skall anställas genom nogre visse lag- 
farne män att optaga, skärskåda och sitt betänkiande gifva öfver alt det, 
som till denne materien hörer, hvilket den kongl. regeringen först och se
dan riksens ständer på nästkommande möte skall blifva communicerat, på 
det, när alt är öfverset, approberat och gillat, en viss och oföränderlig stad
ga däröfver uprättas motte.

6.
Sammaledes är kommit i consideration, huruledes Göta riket nu mera är 
förvidgat och åtskillige store provincier lagde under dess hofrätt i Jönkö
ping; hvarföre det höfves så för respect och hederens skull, såsom till att 
sublevera arbetet, som nu så mycket mere tillfaller, att bem:te hofrätt i Jön
köping blifver af tvenne riksens råd förutan præsidenten hedrat och besatt, 
hvilke vid alle sessioner tillika med de andre assessorerne comparera och 
rätten bivista skole. Jemväl och är godt funnit, att jempte præsidenten i 
Åbo hofrätt blifva och tvenne af riksens råd honom till assessorer adjung
erade.

7-
Förutan desse ofvanbenempde fem riksens höge collegia äre och sedan och 
aldraförst i drotning Christinæ omyndige år tvenne andre collegia till- 
kompne och inrättade, såsom är handels- och bergscollegium, dem h. sal. 
K. M:t fordom vår respective älskelige k. gemål så och nådigste konung uti 
sin giorde försäkring emot ständerne hafver confirmerat och lofvat att be
hålla; fördenskull vi och lembne dem i sitt värde och allenast åstunde, att 
de med sådane ordres och instructioner motte blifva försedde, hvarmed de 
kunne nå den hälsosamme intentionen, hvartill de af begynnelsen äre an- 
stälte, så att publicum och hele fäderneslandet må däraf spöria en märke- 
lig nytta och andra embeten icke må därigenom turberas och ske nogot in
trång.
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8.
De fyra riksens embeten, som äre riksmarskalk, rikstygmästare, riksstall- 
mästare och riksjägmästare, blifve vid den vyrdnat och sine embeter, som 
de i den i8:de, i£:de, zo:de, zi:a och zz:a punct i regeringsformen finnes 
beskrefne, och där något jäf eller irring dem emillan kunde förefalla, så 
skall dem hvar och en en special instruction blifva meddelat, hvarefter den 
ene och den andre i sine embeten hafve sig att rätta. Därhos blifver och 
härmed så vida slutit, uttydt och förklarat, att de tre rikscharger, som äre 
rikstygmästare, riksstallmästare och riksjägmästare, så väl som de andre, 
såsom öfvercammarherre, öfvermarskalk, öfverste af guardiet, öfverste för 
adelsfanan och flere slike, skole af dem utom rådet ibland ridderskap och 
adel förvaltas; men till generalgouvernamenten employeras promiscue rik
sens råd och ridderskap och adel, doch så, att ingen riksens råd bekläder 
mere än en charge utom rådsembetet. Icke häller är öfverpostmästare no
got riksembete, som nödvändigt med en rådsperson motte beklädas, utan 
såsom det är ett verk, som dependerar af cantseliet och allenast per com- 
missionem exerceras af den, som konungen det ad tempus committerar, så 
står det i lika motto till konungens fria val därtill att bruka och nämbna 
hög eller låg, såsom han godt finner och härtill på både sätten hafver varit 
practicerat. Och bör uti alle tiänsters beställande personernes capacitet 
och merita attenderas, så att ingen för ringare afkomme förskiutes eller för 
ståndet allena avanceras, och att icke flere tiänster cumuleras på en person, 
än de som nödvändigt höra tillhopa och han gitter utföra, välförståendes 
att ingen adelsman må bekläda mer än två charger; besynnerlig att de af 
svenske nationen, när de capable finnas, icke motte efter de fremmande 
sättias tillbakars; doch så förståendes, att väl meriterade och tiänlige offi
cerare af fremmande nationer icke förskiutes och förachtas. Sammaledes 
blifver och härmed förvarat och förbehållit, att den, som väl tiänar, icke 
må utan sin brott och utan vichtige orsaker ifrån tiänsten removeras, med 
mindre sådant skier till hans avancement och förbättring, undantagandes i 
de fall, att honom på visse år tiänsten voro updragen, då honom, som tiä
nar, äfven samma frihet och vilkor tillstår att begära därifrå förlossning, 
när den föresatte terminen är förbi.

9-
Med öfverståthållarens embete i Stockholm finnes icke nödigt nogon för
ändring att göra, utan att den, som det bekläder, rättar sig efter det, som i 
den fyra och tiugunde punct förmäles, och den special instruction honom 
däröfver kan tillkomma.
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IO.

Landsregeringen finnes i den 23:6, 25:6, 2&:te, 2y:e, 28:e och 3o:e puncten 
visligen och väl beskrefven, och önske vi, att densamme således och däref
ter föras och inrättas kunde, hafve doch nödigt erachtat desse efterföllian- 
de påminnelser däröfver att göra.

i. Hvad landshöfdingedömens indelning och residence vidkommer, så 
finne vi, att detta intet så noga kan hållas och observeras, utan står till 
konungens och regeringens godtyckio efter statens trångmål och tidernes 
förändring att måga dem samme contrahera, formera eller förandra.

2. Emedan och i den 25:6 förmäles, huru landshöfdingerne böre hafva 
inspection och upsicht öfver justitiens rätte lopp och administration, och 
att lagmän och häradshöfdingere sampt borgmästare och råd i städerne 
göre sine embeten, och däröfver nogon irring dem emellan under tiden fin
nes vara opkommen; ty hafve vi detta så vida velat explicera och uttyda, 
att landshöfdingen bör efter sin instructions lydelse bivista ordinarie lands
tingen på landet, icke såsom en domare, utan på konungens vegnar tillse, 
att alt med skick och ordning tillgår, tagandes konungens rätt och höghet, 
där som behöfves, i acht, fordra criminalsaker till doms och öfver dem så 
väl som civilsaker, där han implorerat varder, förrätta executionen. För
denskull bör häradshöfdingen, förän tingen lysas, communicera med 
landshöfdingen därom, att de med begges deras beqvemlighet anställas 
kunne, så att de igenom den enes eller den andres vållande icke blifva öfver 
laga tid opskutne eller nederlagde. Finnes och lagman eller häradshöfdinge 
försumelig att hålla sine tingstimar och justitien därmed till nogons för
fång nederligger, och det efter åtvarning icke botas, då äger landshöfding
en den kongl. hofrätten sådant tillkänna gifva. Såsom uti städerne och på 
rådstugurne bör konungens fougde efter lag sittia uti domb, altså bör och 
landshöfdingen den rätten icke betagas, att han efter den 6:e puncten i rät- 
tegångsordinantsien uti vichtige saker icke må träda på rådstugun så uti 
dömande, som till att fordra andre stadsens ärender, som till deras välfärd, 
cultur och gode ordningar höre, och till deras räkenskapers clarering och 
richtighet, undantagandes de städer, som igenom special kongl. privilegier 
därifrån äre befriade.

ii.

Vi hålle och den förordning, som i den 2o:e puncten beskrifves, myckit 
hälsosam och rådelig, att landshöfdingsdömen och slottshoppmanskapen 
vara allenast ordinarie i tre år, med mindre konungen dem vidare prolong- 
erar, och att de efter samma punct såsom och efter den 36:6 och 37:6 görer 
redo och räkenskap på tid, ort och ställe, som vederbör och beskrifvit fin
nes, och att de sig ifrån sine residencer och landshöfdingedömen icke så
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ofta och frivilligt utan lof absentera, vid den åtvarning, som den 35:0 
puncten innehåller, som vi och för godt och rådsampt erachte att, när no- 
gon förändring uti hvad embete det helst vara kan skier och förelöper, den 
då efter hvars och ens meriter motte till förbättring, som tillförende mäldt 
är, skie och anses.

12.
Hvad i de öfrige puncterne förmäles om militiens till häst och fot indelning 
i landsänderne, deras embete och underhåld, collegiernes och hofrätternes 
examen och räkenskap, huru förhållas skall i konungens siukdom, när- 
och frånvaro, huru riksdagar skole anställas, fremmande naturaliseras, om 
betiäntes plicht, lön och underhåld, huru generalgouverneurer, fältherrar 
och ammiraler skole sig förhålla och lefva tillhopa; sådant alt hafve vi be- 
trachtat och myckit skäligt och rådsampt befunnit och intet heller åstunde, 
än att det således hålles och efterkommas kunde. Hafve vi allenast detta 
därhos att påminna att, där man i konungens omyndige år intet kan gå 
förbi, utan för vichtige orsaker och till att contentera väl meriterade perso
ner nödgas bruka de medlen att nobilitera somblige personer och somblige 
naturalisera och med gods och beneficier benåda, att man då caute och 
sparsampt därmed omgår och där uti, så väl som andre vichtige mål, bru
kar riksens råds inrådande och samtyckio, besynnerligen achtandes, att 
den, som blifver naturaliserad, icke må draga den rätten på hele sin slächt, 
utan på sin person och dess afkompst allena och doch icke straxt admitte- 
ras till de förnembste riksens tiänster, fästningar och till educationen af K. 
M:ts egen person, men doch icke till riksens råds tiänster, som allena af in- 
födde svenske af riddare och svener böre besättias. Och där gods och be
neficier nödvändigt skole utdelas, hålla vi före, att sådant bör skie, rättas 
och hållas efter sal. Kongl. M:ts stadga och 1655 års riksdagsbeslut, så att 
konungen och cronan kan hafva medel och hoppning, att de framdeles fal
la en gång tillbaka; enkannerligen skatte vi de godsen omistandes, som i 
Pomern och i de af Danmark nyss acqvirerade provincier till fästningarnes 
underhåld och säkerhet nödvändigt behöfves. Men där man till cronans 
richtige gields och rena försträckningars afbetalning eller till en oomgieng- 
elig påkommande nöd trenger till att förpanta nogre cronones gods, som 
för detta hafver varit brukeligit, då bör en sådan förpantning och af cam- 
maren giorde försäkring redeligen hållas, så att ingen opå en sådan pu- 
blique lofven blifver besviken, allenast man härhos observerar, att sådan 
gields betalning skier med störste circumspection, så att en eller annan icke 
blifver utaf affection altsammans på en gång betalt, och en annan däremot 
intet, utan att det proportioneras efter hvars och ens prætension, billighet 
och rättviso, såsom man och vill förmoda, att riket råkandes utur desse
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svåra och långvarige krig skall äntlig komma till sine förrige medel och 
krafter och altså kunna förse dem, som tiäna, med sin tillbörlige lön och 
underhåld; ty blifver detta ärendet regeringen och de, som cammarväsen- 
det förestå, på det aldrahögste recommenderat, att de, som tiäna sin ko
nung och fäderneslandet, motte med en skälig lön så kunna blifva försorg- 
de, att för dess brist och mangel tiänsterne och riksens ärenden icke må 
blifva försumade och nederlagde.

Den årlige räkenskapen och examen, som fordras utaf alle de förnämbste 
embeten och ifrån den 35:6 och till den 43:6 puncten finnes beskrefvin, hål
la vi rådelig och önske, att den så kunde förrättas och i H. K. M:ts sampt 
riksens råds närvaro afläggias, så af landshöfdingar, hofrätter och andre 
betiänte, som af de fem höge embeten och deras collegier tillika. Doch, så
som vi oss därhos påminne, huruledes på riksdagen 1638 blef tagit i consi
deration det svåra och idkeliga regementsarbetet, som bemelte 5 embets- 
män åligger, synnerlig vid då varande krigstider och vidlöftige väsende, 
och där de fördenskull icke så just kunde hålla samma ordning och hvart 
år räkenskapen afleggia, att sådant icke skulle dem framdeles illa uttydas. 
Fördenskull vi och vid samma caution och mening ännu förblifve.

14.
Hvad nu sielfve regeringen vidkommer i konungens siukdom, frånvarande 
och omyndige år, som ifrån den 5i:a puncten i vår ordinantsie intill ändan 
finnes beskrefven; så kunne vi densamme icke ogilla, utan fast mere såsom 
en försichtig och väl författad ordning skatta och confirmera. Doch ehuru- 
väl vi för denne tiden hafva därifrån trädt, som i begynnelsen är förmält, 
ity att vi, riksens enkiedrottning, blifve tillika med de 5 höge embeten till 
regeringen admitterat, så skall doch sådant intet lända denne regeringsfor
men till nogon förkränkelse eller till nogot exempel i framtiden. För det 
öfrige är vår enhällelige mening och beslut, att uti nu varande Kongl. M:ts 
omyndige år regementet föres uti Hans Kongl. M:ts konung Carls nampn, 
och att vi, riksens enkiedrottning, tillika med riksdrotset, marsk, ammiral, 
cantsler och skattmästare förträda förmynderskapet för H. K. M:t och fö
restå administrationen af riket, så länge och intill dess H. K. M:t vid sin 
mogende ålder det sielf tillträder; fördenskuld i medier tid hafva de att föra 
directionen utaf verket, såsom uti Hennes Maj:ts drottning Christines 
omyndige år skiedde, så förståendes, att de riket regera och förestå och all 
ting stadga och sluta med riksens råds råde efter Sveriges lag, laga stadgar 
och privilegier, hafvandes sitt förnembste afseende på riksens välstånd och 
förkofring, konungens rätt, höghet och myndighet och hvart och ett stånds
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rättighet och privilegier och samptlige undersåternes välfärd, såsom de in
för Gud, H. K. M:t och samptlige riksens ständer vele till svars vara och de 
med liflig ed inför riksens ständer nu närvarandes vele bekräfta.

I5-
Därhos är och detta till att achta att, där sig så tilldrager, att vi riksens en- 
kiedrottning är nogorstädes förrest eller genom siukdom och andre förfall 
hindrader att vara vid regeringen tillstädes; så hålles det intet vara af nö
den, att nogon annan vårt ställe skall förträda och på våre vegnar under- 
skrifva, som uti de andre fem herrarnars ställe skie motte, utan hvad de 
fem således expediera och underskrifva, skall hafva samma kraft, såsom 
vår egen hand tillika stodo där under. Item där så hände, att de sex utaf re
geringen sin emillan öfver hvarjehanda sak intet kunde komma öfverens, 
så hafve de att sökia hele rådets, som närvarande är, inrådande och utslag 
i saken. Skulle och de utaf regeringen gå rådet förbi, intet skattandes nö
digt dem nogon sak att communicera, som skulle synas af ringa värde, och 
nogon af rådet, utan om regeringen, höllo det vara betänkeligit och hade 
däruti af välmening nogot att påminna, så må han vid näste conference el
ler af drottningen eller rikscantsleren begära, att rådet motte sammankal
las, då hvar och en hafve sin frihet att tala och påminna hvad han med 
skiäl och utaf nöden finner.

16.
Och ändoch desse förbe:de personer, som är riksens enkiedrottning och de 
fem höge riksens embetsmän, regeringen således i konungens nampn föra 
och alt hvad som uti konungens nampn utgår med sine händer sielfve eller 
i deras frånvaro genom de eldste i collegierne underteckna; så bör det doch 
icke annorledes skie än provisionaliter, till konungens angående regering 
och confirmation; undantagandes då de med deras, som efter lag och stad
gar vederbör, råd och samtyckio förorsakas att tractera, resolvera och slu
ta fred, förbund, correspondence med naboer, grannar, herrar, respubli- 
quer och städer på konungens och riksens vegner, hvilket konungen, då 
han till sine år och mogenhet kommer, äger alt sielf ratificera och bekräfta.

T7-
Sammaledes hvad som på en allmen riksdag blifver beslutit, hafve sin laga 
kraft, intilldes detsamma opå en annan riksdag och med ständernes bevill
ning utaf konungen blifver ratificerat eller ophäfvit. Och ändoch riksda
garna hafva sin besvär och kostnader med sig och till riksens tarf ofta nog 
under tiden anställes, så synes doch uti K. M:ts omyndige år nödigt, att de 
öfver tre år icke upskiutes, utan att ständerne hvart tridie år motte komma
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tillsammans, då de förmode att höra och förnimma hvad som i den förlup- 
ne tiden kunde vara passerat, som riket och regementet angår, så väl inom 
dess gräntsor, som utom lands och annorstädes i verlden, då de och tillika 
sine underdånige tankar och inrådande till H. K. M:ts tiänst och riksens 
välfärd hade att contribuera och till att öfverläggia, hvad dem utaf rege
ringen kunde blifva optächt och communicerat.

18.
Men där ärender af sådan vichtighet förefalla, som regeringen med deras 
af riksens råds, som närvarande äro, inrådande icke understå sig att expe
diera, och tiden icke heller tillåter nogon riksdag i en hast att utskrifva, då 
måge de, om så behöfves, bruka dem fem collegiers, som i Stockholm ordi
narie residera, råd och betänkiande i saken och icke af hvarjehanda hän
delse nogot provincialmöte förskrifva, utan där saken förmedelst de fem 
höge embeters och collegiers mogne råd och betänkiande ingalunda kunde 
debatteras och afhielpas, då i stället för provincialmöten en fullkomlig 
riksdag förskrifva och samptlige riksens ständer sålunda sammankalla.

*9-
Hvad öfrigit i vår förehafde regeringsform och ordinantsie finnes, som i 
denne vår förklaring icke blifver berördt eller förandrat, detsamma behål
ler sin förrige kraft och vigeur aldeles oföranderligit, och åstunda vi altså, 
att regeringen uti desse omyndige år härefter motte blifva fördt och inrät
tat och att desse våre giorde påminnelser, så väl som den gamble regi- 
mentsformen för lag och stadga må achtat och efterkommen varda af hög 
och låg, andelig och verldslig, som under Hans K. M:ts, vår respective el- 
skelige k. h. sons så och allernådigste konungs och riksens höghet och lyd
no boendes och vistandes äre, vid straff tillgörandes dess, som häremot 
bryter. Till yttermere visso hafve vi förbemälte och efterskrefne Sveriges ri
kes enkiedrottning samt råd och ständer detta med våra händers under- 
skrifning och våre insegels underhängiande och undertryckiande bekräftat. 
Actum Stockholm den [tridie] dag uti novembris månad år efter Christi 
börd ett tusend sexhundrade och på det sextionde.
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Regeringsformen 1719

Dokumentet ingår i "Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt 
konungaförsäkringar 1611-1800" utgiven av Emil Hildebrand, P. A. 
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1891.

Hildebrands kommentar: Två exemplar finns i riksarkivet, det ena på 
papper, underskrivet av talmännen och med drottningens egenhändigt 
undertecknade konfirmation, det andra på pergament, likaledes med 
drottningens egenhändiga underskrift, men i övrigt en avskrift. De in
klamrade orden saknas i exemplaret på papper.

K. M:ts all ernåd igst konfirmerade regeringsform
daterad Stockholm den 21 febr. 1719.

Vi Ulrica Eleonora [med Guds nåde], Sveriges, Götes och Vendes [utkora- 
de] drottning, storförstinna till Finland, hertiginna uti Skåne, Estland, Lif- 
land, Carelen, Bremen, Verden, Stettin-Pommern, Cassuben och Venden, 
furstinna till Rügen, fru öfver Ingermanland och Wismar, så ock pfaltz- 
grefvinna vid Rein i Beijern, till Jülich, Cleve och Bergen hertiginna, landt- 
grefvinna och arfprincessa till Hessen, furstinna till Hirschfeldt, grefvinna 
till Catzen-Ellenbogen, Dietz, Ziegenheim, Nidda och Schaumburg &c., 
göre vitterligit, att såsom förmedelst den store Gudens milda försyn, skick- 
else och bistånd samt våre trogne undersåtares frivilliga samtycke vi nu äre 
utvalde, förklarade och antagne att vara en regerande drottning öfver Svea 
rike och dess underliggande länder; så vele vi icke vidare sträckia vår ko
nungsliga makt och myndighet än till rikets upprättelse, styrkia och väl- 
trefnad samt våre trogne undersåtares sällhet, förkofring och säkerhet. 
Fördenskull och som vi intet högre önska, än att vårt rike uti god ordning, 
enighet och styrkia måtte stadigt underhållas, på intet sätt sönderslitas och 
förvirras, utan vid alla tillstötande händelser förmå repa, skydda och för
svara sig; ty hafva vi nådigst samtyckt, att våre trogne ständer till rikets 
styrelse och regering en viss form måtte författa samt till fäderneslandets 
tillstånd och närvarande tider lämpa och inrätta, den vi icke allenast för
säkrat, låfvat och tillsagt att sjelf vela efterlefva, utan jämväl stadfästa och
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gilla till en allmän fundamental lag, ordning och stadga i riket, som evär- 
deligen hållas, iakttagas och fullbordas bör. Vi hafva fördenskull den af 
våre trogne ständer efter välbetänkt öfverläggande och enhälligt samråd 
upprättade samt oss till nådigt bejakande hemstälte regeringsformen allde
les velat vedertaga, bekräfta, gilla och bestyrka, på sätt och vis, som den i 
sjelfva bokstafven lyder och ord ifrån ord härefter följer:

Vi efterskrefne Sveriges rikes råd och ständer, grefvar, friherrar, bisko
par, ridderskap och adel, klerkeri, krigsbefäl, borgerskap och menige all
moge, som nu här församblade äro, för oss och våre hemmavarande med- 
bröder, göre vitterligit, att såsom den store Guden vid alle vårt rike högt 
tryckande bedröfvelser, olyckor och farligheter velat lemna oss så stor 
tröst, upprättelse, lisa och råderum, att den ledige konungslige tronen med 
frivillig böjelse och enhälligt samtycke kunnat åter besättias, intagas och 
tillträdas af vår nu utvalde allernådigste drottning, den stormäktigste Ulri
ca Eleonora, Sveriges, Götes och Vendes drottning, storfurstinna till Fin
land, hertiginna uti Skåne, Estland, Lifland, Carelen, Bremen, Verden, 
Stettin-Pommern, Cassuben och Venden, förstinna till Rügen, fru öfver 
Ingermanland och Wismar, så ock pfaltzgrefvinna vid Rhein i Beiern, till 
Jülich, Cleve och Bergen hertiginna, landtgrefvinna och arfprincessa till 
Hessen, förstinna till Hirschfeldt, grefvinna till Catzen-Ellenbogen, Dietz, 
Ziegenheim, Nidda och Schaumburg &c., dess regemente Gud låte blifva 
lyckeligit, fredsamt och långvarigt; så hafver Hennes Kongl. Maj:t af mild 
ömhet för sine trogne undersåtares sällhet och välgång nådigst samtyckt, 
att en välgrundad inrättning till rikets styrelse borde författas och uppsät- 
tias, hvarigenom det förfallne allmänna verket kunde upphjelpas, styrkias 
och förbättras, regementet lagligen, ordentligen och försiktigt föras, samt 
fäderneslandet emot dess många utländska fiender skyddas och försvaras, 
men emot alle ostyrige inländske lag, enighet och ro erhållas, hvilken rege
ringsform Hennes Kongl. Maj:t nådigst försäkrat att iakttaga, handhafva, 
gilla och bekräfta. Vi hafve fördenskull som trogne riksens ständer noga 
skärskådat, öfvervägat och oss till minnes fördt de tiders välgrundade för
fattningar, som bragt riket till dess uppkomst, utvidgelse, vördning, säker
het och styrkia, men deremot förmärkt, huru det oinskränkte konungslige 
enväldet eller den så kallade souverainiteten satt riket utur dess fördelar 
och blomstrande tillstånd uti obotelig förlust, afsaknad och förderf, allde
les försvagat dess styrkia och krafter, stört och hindrat förtroligheten med 
dess bundsförvanter och lembnat dess månge mäktige fiender stor förmån 
och framgång. Som nu sjelfva sjukdomens rätta och grundeliga kunskap 
oss billigt gör omtänkte, näst den stora Gudens bistånd, tillhjelp och väl
signelse, att, så mycket möjeligit och menniskligit är, derhän trakta, huru- 
ledes igenom tjenlig bot och läkedom fäderneslandets bräckeligheter måtte
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helas, riket, som är hemma försvagat, utvärtes anfäktat, åter upprättas och 
igenom ett ordenteligit regemente alle besvärligheter, irringar och oredor 
såsom säkra förberedelser till påföljande olyckor tidigt förekommas och 
afstyras; ty hafve vi efter moget öfverläggande, betänkande och samråd till 
ett evärdeligit fastståndande författat efterföljande ordning och stadga om 
regementets rätta styrelse här i riket, den icke allenast Hennes Kongl. 
Maj:t nådigst försäkrat erkänna, stadfästa och antaga, utan vi förbinde oss 
ock på egne och våra hemmavarande medbröders vägnar till dess noga och 
skyldiga efterlefnad, så att den ibland oss, som till denne regeringsformens 
upphäfvande och förändrande något hemligen eller uppenbarligen förehaf- 
va och stämpla skulle, bör aktas för den allmänna säkerhetens fiende och 
som en ifrån fäderneslandet afsöndrad ledamot och riksens förrädare an
ses och straffas. Dock förbehålle vi oss, om framdeles någon uttydning, 
förbättring eller ändring härå behöfdes, sådant på allmän riksdag att göra. 
Vi hafva låtit vara vårt endaste syftemål härvid med trogen omvårdnad, re- 
delig ömhet och nitälskande åtanka, att Kongl. Maj:ts höghet måtte blifva 
oförkränkt, riksens råd uti en tillbörlig myndighet understödde och stän- 
derne vid deras rätt och frihet bibehållne, på det bud och lydno kunde or- 
denteligen svara emot hvartannat, och hufvudet med ledamöterne till en 
oskiljaktig kropp förknippas och förenas, hvilket igenom Guds bistånd vi 
med trygghet förmoda kunna ske på sätt och vis, som allt härefter följer.

i.
Enighet i religionen och den rätta gudstjensten är den första och kraftigste 
grundvalen till ett lofligit, samdrägtigt och varaktigt regemente. Som den 
oss till hugnad och förmån uti vårt käre fädernesland finnes igenom månge 
riksens stadgar, besluter och förordningar, jämväl igenom Hennes Kongl. 
Maj:ts dyra försäkran, vara tillsagd uti en oföränderlig renhet att bibehål
las och emot kätteri samt uppenbart våld att försvaras, så förblifve vi vid 
sjelfva innehållet af det, som häröfver tid efter annan rättvisligen är stad
gat, förklarat och försäkrat, jämväl uti 1686 års kyrkiolag infördt, så att 
kyrkiones rätt bör styrkias, oskaddan allan konungsligan rätt, kronones 
och all Sveriges allmoge.

2.
Kongl. Maj:t tillhörer lag, rätt och sanning att styrkia, älska och gömma, 
men vrångvisa och orätt förbjuda, afskaffa och nedertryckia, ingen för- 
derfva till lif och lem, utan han vare lagligen förvunnen och dömder, ej hel
ler något gods, löst eller fast, någon afhända eller afhända låta utan efter 
lag och föregången laga dom, försvara, freda och frälsa den, som med 
späkt och med lagom vill lefva, men näpsa, aga och straffa den ostyrige
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och vrångvise. Så eger ock Kongl. Maj:t i alle mål sanning utleta, bryta 
skrock- och offsokner, gifva lejdebref, lagen, då den mörk och tvifvelaktig 
är, till dess rätta förstånd förklara och i sådane särskilte mål, öfver hvilka 
ingen lag finnes, uppå förfrågningar med riksens råds råde att stadga och 
förordna, återgifva dem, som till ärerörige böter sakfälte eller ock vanbör- 
dige äro, deras heder, om de den nåden förtjena, och vid dess konungslige 
revision upptaga samt afhjelpa de besvär, hvilka emot öfverrätternes do
mar efter de derom gjorde förordningar komma att andragas, så att lag 
och rätt oväldugt må skieppas och all rättvisa, såsom den andra grundva
len till rikets vältrefnad, styrkia och upprätthållande, befordras, men ingen 
olag öfver rätt lag gånga.

3-
Med successionen till riket förblifver alldeles vid vår nu författade valakt, 
så att Hennes Kongl. Maj:ts manliga bröstarfvingar, dem Gud nådeligen 
förläne, blifva dertill berättigade, på samma sätt som 1650 års riksdagsbe
slut förmår och innehåller. Dock träder ingen af dem på tronen, innan han 
sine ett och tjugu år uppfylt, gifvit vid ständernes sammankomst sin för
säkring ifrån sig, låtit sig kröna och eda sina gångit, som Sveriges lag säger. 
I medier tid ega ständerne makt, med Kongl. Maj:ts nådigste behag, ut
nämna och tillsättia skickelige personer och dem med behörige underrät
telser förse till de konungslige barnens anständige uppfostran och under
visning uti den rena Lutherska läran och alla konungslige dygder, seder 
och vetenskaper, såsom grundvalen till ett påföljande ordenteligit och för
ståndigt regemente. Fördenskull böra ock sådane personer, hvilkom denna 
höga angelägenheten till en rätt försorg och omvårdnad anförtros, vara 
riksens ständer ansvarige, om igenom deras vårdslöshet och försummelse 
något skulle eftersättias, som ock riksens ständer ega makt, när nödigt 
pröfvas, med dem ombyte och förändring att göra.

4-
Ingen ny lag må ständerne påträngias emot deras ja, samtycke och veder
tagande, ej heller någon gammal lag, den med goda vilja tera fångnan är, 
förvandlas, ändras eller af skaffas. Men skulle K. Maj:t till rikets oumgäng- 
elige välfärd behöfva emellan riksdagarne några stadgar, reglementer och 
förordningar med riksens råds råde att göra, så komma de vid nästa stän
dernas sammankomst att öfverses och ordenteligen att antagas, derest de 
af någon allmän och ständig lag skola ega kraft och verkan.

5-
Kongl. Maj:t eger freda och frälsa sitt rike, särdeles emot utrikes våld och
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fiendernas inträngande makt, men må intet dertill emot lag, konungaeden 
och försäkringen påläggia undersåtar ne några krigshjelper, gärder, tullar, 
utskrifningar och andra af gifter utan riksens ständers vetskap, fria vilja 
och samtycke, ej heller sträckia dem vidare och till längre tid, än som de 
komma efter sjelfva bevillningens tydeliga innehåll att utgöras. Deremot 
skola vi, som trogne och rättsinnige undersåtare egnar och bör, gripa 
Kongl. Maj:t med yttersta förmågo och krafter under armarne och den 
ringa egendom, som oss hvarjehanda förelupne bistre tillfällen öfrig lem- 
nat, intet spara, att till rikets värn och försvar, våra sammangaddade 
många och mäktiga fienders motstånd och en oförvitelig freds erhållande 
gerna och villigt använda.

6.
Så kan ej heller Kongl. Maj:t utan riksens ständers föregångne öfvervägan- 
de och samtycke begynna krig och angripa dess i frid sittiande naboer med 
vapnskifte eller örlig. Men skulle någon ostyrig och vrångvis inländsk eller 
hätskefull utrikes fiende med härsmakt och uppenbara våld öfverfalla rik
sens gränsor, så får sådant ondt sinne och uppsåt med riksens råds råde, 
utan att först afvänta ständernas betänkande deröfver, genast bemötas, ri
ket försvaras, fredas och frälsas.

7-
Som afhandlingar om frid, stillestånd eller förbund sällan tåla det ringaste 
dröjsmål af tiden och riksens ständer intet alltid finnas, när sådant tillfälle 
det erfordrar, vara här tillstädes församlade, ej heller så snart som veder
bör kunna dertill inställa sig; ty öfverlägger Kongl. Maj:t uti sådane vigti- 
ge mål med riksens råd och tager med dem sådane utvägar, hvilka för riket 
äro nyttige, anständige och drägelige, samt sätter dem genast i verkställig
het; dock att oss sedermera vid påföljande nästa riksdag gifves underrät
telse derom.

8.
Riksens ständer skola med trogen ömhet lemna allan konungsligan rätt, 
som Sveriges lag beskrifver, uti full makt och myndighet alldeles oför- 
kränkt och hvad på det sättet den kongl. högheten och myndigheten till
hörer med nit, försorg och omvårdnad handhafva, försvara och styrkia.

9-
Det blifver ock kronones egen sak och en tillhörig rättighet att låta slå 
mynt; ty kommer i anledning af Kongl. Maj:ts dyra försäkran riksens mynt
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i guld och silfver, så snart görligit är, efter föregången öfverläggning med 
vederbörande collegier på en god och skälig fot att återställas. Men när nå
gon förhöjning eller ett afslag till skrot och korn skulle ärnas och förehaf- 
vas, så förbehålla riksens ständer sig, att sådan ändring ej utom deras vet
skap och samtycke må ske.

io.

Ej må konunger resa utur rike sino och dess landamärom utan ständernes 
samtycke och bejakande.

ii.

Som riket är vidt, ärenderne många och vigtogare, än att konunger förmår 
dem ensammer utreda, ty tarf han råd, embetsmän och höfdingar, som ho
nom bistå.

12.
Näst konungens höghet hafver af ålder varit och förblifver hädanefter 
största vördning hos riksens råd, hvilka ständerne af infödde svenske män 
och undersåtare, som riket med huldhet, trohet och manskap förbundne 
äro, ega utnämna och Kongl. Maj:t till väljande, antagande och befull- 
mäktigande i underdånighet föreslå, hvarvid således förfares, att ridder- 
skapet och adelen gör ett utskott af tjugufyra personer, presterskapet af 
tolf och sammaledes borgareståndet af tolf deras ledamöter, hvilka alla trä
da tillsammans och efter aflagd tysthetsed rådgöra, öfverläggia och sig för
ena om så många skickelige samt om fäderneslandet välförtjänte personers 
utväljande, att till hvart ledigt ställe uti förslaget tre till antalet kunna 
namngifvas, som pröfvas vara värdige, tjänlige och nyttige sådane höga 
riksens embeten att bekläda. Detta utskottet, som ingen, den sjelf under 
valet komma kan, får bivista, föredrager sedermera hvar i sitt stånd till vi
dare samtycke, gillande och stadfästande sådana till riksens råd ärnade 
och utsedde personer, hvilka efter allmänt öfverenskommande Kongl. 
Maj:t i underdånighet föreslås samt dess nådige behag till utväljande un
derställas. Om någon öppning blifver emellan riksdagarne, så får ett så
dant ledigt riksrådsställe ej förr än som vid nästa ständernes samman
komst besättias; kunnandes imedlertid alla den förrättningen vidhängande 
sysslor drifvas, skötas och verkställas på sätt och vis, som den 31 § förmä
ler. Nu blifva riksens råd till antalet tjugufyra, intilldess generalguverna- 
menterne och presidentskapen uti de af fienden inkräktade provincier efter 
en önskelig freds erhållande åter behöfva besättias. Så måge ock ej flere än 
två af en slägt, hvilka med nära blods- eller svågerskapsband samman- 
bundne äro, fastän de hafva särskildt säte och stämma på riddarhuset, el
ler öfver två bröder tillika till riksens råd antagas.
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T3-
Konungen eger styra rike sino med och således icke utom, mindre emot 
riksens råds råde. Som Sveriges fundamentallag intet annorledes härutin- 
nan kan eller bör förstås; ty blifver allt hvad häremot på ett eller annat sätt 
kan vara förklarat, approberat och stadgat härmed aldeles upphäfvit, än
drat och rättat.

14.
Riksens råds embete består förnämligast deruti, att näst den trohet, hvar
med konungen och riket de förbundne äro, de ock Kongl. Maj:t, utan att 
alltid vänta, intilldess de blifva tillsporde och kallade, sjelfkrafde påminna 
om riksens rätt, råda till det som öfverheten och riket gagneligt är efter de
ras bästa förstånd, styrkia ständerne till trohet och lydno, låta sig vårda 
om konungens och riksens höghet, ständernes rätt och välstånd, samt så
dant ej å sido sättia för vänskap, frändsämjo, hat, afund eller fördel skull, 
hålla allt lönligit, hvad ej uppenbaras bör, och således, som 1602 års riks
dags beslut talar, råda, som deras embete kräfver, men intet regera. Så mås
te ock riksens råd tillse, hindra och af böj a, att inga rådslag företagas, hvar- 
igenom ständerne kunde underkufvas, deras frihet förkränkias och det 
oinskränkte envåldsregementet åter införas, emedan den, eho han vara 
må, högre eller lägre, andelig eller verldslig, skall hafva förbrutit lif, ära 
och gods, som, förgäten af sin eds plikt och fäderneslandets välfärd, ige
nom någre stämplingar oss detta envåldsväldet skulle sökia att åter påbör- 
da. För öfrigit äro riksens råd förbundne att vara riksens ständer ansvarige 
och göra redo för deras rådslag och förhållande, när ständerne sådant af 
dem fordra; dock att ingen olyckelig utgång, som emot deras voterning, 
förmodan, tanka och mening hända kan, dem må tillräknas, särdeles om 
verkställigheten af goda rådslag intet ernår sitt påsyftade ändamål igenom 
dess vållande, som det ålegat och varit anbefalt att utföra och förrätta.

*5-
Alla närvarande riksens råd och de af dem, som kunna komma tillstädes, 
få intet undandraga sig, när vigtige och allmänne riksens ärender företa
gas, att inställa sig och bivista rådslagen; åtminstone måste de vid sådane 
tillfällen vara tio till antalet, om inge flere finnes att tillgå, och ingalunda 
låta angelägenheterne, vid ansvar för deras olaga uteblifvande, stanna, på 
det utan dröjsmål, eftersättande och försummelse allt hvad till Kongl. 
Maj:ts och rikets nytta, rätt och tjänst, hvilka aldrig böra åtskiljas, lända 
kan, måtte i tid, väl och ordenteligen öfvervägas, slutas och afgöras. När 
uti Kongl. Maj:ts rådkammar vid omröstandet öfver riksens allmänna vår
dande ärender meningarne blifva lika starka på begge sidor, så behåller väl 
den delen öfvervigten, den Kongl. Maj:t dess nådige bifall gifver. Sammale-
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des få ock igenom Kongl. Maj:ts biträde sådane ärender och saker ett ut
slag, när stämmorne äro så skiljaktige, att två af riksens råd mindre å den 
ena än som å andra sidan finnes. Men såframt en större olikhet uti röster- 
ne blifver, så antager Kongl. Maj:t alltid det rådet, som de fleste af riksens 
råd förklarat vara nyttigast, såsom efter all förmodan det säkraste och bäs
ta, helst som när riket någon skadelig efterföljd deraf hända skulle, de af 
riksens råd, som igenom förderfvelige rådslag dertill varit vållande, kom
ma sjelfve att stå ständerne derföre till ansvar.

16.
Är konunger förrest eller sjuk och således ej kan eller förmår bivista råd
slagen, deremot ärenderne intet dröjsmål till återkomsten eller bättringen 
tåla, då föra samtelige riksens närvarande råd regementets styrelse, och 
gälla i alle förekommande mål de mästa rösterna, men äro de till antalet 
lika, så rår den meningen, hvilken den äldsta rådspersonen bifaller. Skulle 
ock tronen igenom dödsfall blifva ledig, och inga arffurstar till dess inta
gande finnas, hvilken svårhet ifrån vårt rike Gud nådeligen ville afvända, 
så blifver regeringen under riksens råds trogna vård och skötsel, intilldess 
ständerne komma tillsammans att rådgöra om konungavalet samt rikets 
välfärd och säkerhet, på sätt och vis, som med mera uti vår valakt afske- 
dat, slutit och belefvat är.

T7-
Till sysslornes idkesamma skötsel, förrättning och drifvande äro under vis
se af riksens råds inseende och presidier collegier förordnade, hvilka lika 
som armarne vid kroppen sträckia sig till allt det, som i riket göras och ut
rättas bör. De ega rätt och makt, hvar och en uti sin beställning, på ko
nungens och sitt dragande kall och embetes vägnar, att bjuda och befalla 
sina underhafvande, att påminna dem, som stå under deras embetes för
sorg och lydno, om deras plikts fullgörande, fordra af dem besked för de
ras förrättningar och gifva Kongl. Maj:t så derom som sine egne sysslor all 
nödig och åstundad underrättelse.

18.
Uti hvar hofrätt, som är konungens högsta nämd, presiderar en af riksens 
råd, enkannerligen af dem, som igenom lärdom och förfarenhet gjort sig 
till domareembetet skickelige, och hafver till bisittiare en vicepresident och 
de vanlige assessores, ibland hvilka två de äldsta förutan någon tillökning 
af lön eller befrielse ifrån vanlige sysslor njuta namn och heder af hofrätts- 
råd. Desse höga domstolar ega hvar å sin ort hafva uppsikt och vård, att 
lag och rätt försvarligen skiepas efter Sveriges beskrefne lag, stadgar och
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förordningar, hvilka utan vrängande efter rätta ordaförståndet måste iakt
tagas samt vid dömandet följas, att således hofrätterne utan försyn, egen
nytta och andre afsikter göra hvar och en rätt, som inför Gud, hvars em- 
bete de föra, inför Kongl. Maj:t, riksens råd och ständer de kunna 
försvara, på det icke orättfärdighet måtte förderfva land och rike. Ej må 
någon ridders- och adelsman uti sådane tillmälen, hvilka angå dess lif och 
ära, dömas vid annan domstol än hofrätterne, alldeles som privilegierne 
och rättegångsprocessen af år 1615 sådant förordna, stadga och bjuda. 
Hofrätterne tillkommer ock att hafva noga inseende öfver underdomarne 
på landet och i städerne samt executorerne, och när af oförstånd, slum- 
meraktighet, arghet eller penningegiru något af dem föröfvas, sådant efter 
hvart måls särskildte beskaffenhet genast ställa under tilltal, dom och 
straff. Men om någon beträdes hafva uppsåteligen af hat, vänskap eller be
gärelse till mutor vrängt rätten och således sargat sitt samvete och skadat 
sin nästa till lif, ära och välfärd, en sådan bör icke med böter eller afsätt- 
ning utan med förlust af lif, ära eller embete, som saken är till, umgälla sin 
ondska och vanart. Så böra ej heller sådane förbrytelser nedtystas och ge
nom medhåld, flathet eller otidig barmhertighet skonas, på det intet uti så 
granlaga mål andre måtte föranlåtas till rättvisans sjelfsvåldige missbruk, 
när de se, att på fel, förseelser och arghet intet följer en skälig näpst och ett 
välförtjänt straff. Deremot böra de, som af illvilja, obetänksamhet och 
hämnd med smädefulla, äreröriga eller ock anstöteliga ord och skrifter an
gripa domare och executorer vid dess embetes förrättande, utan att gitta 
fulltyga hvad de beskylt och förebragt, med hårdt straff efter hvart måls 
beskaffenhet strax anses, på det att kitslige, arge och vanartige menniskor 
sig deraf sky och varnagel taga måtte. På det allmogen och de fattige intet 
måtte afstängias ifrån sin rätt och tillfället göras dem allt för svårt igenom 
mycken bekostnad, tidspillan och sitt landtbruks eftersättande att fullfölja 
tvistige saker till ett lageligit utslag; ty komma nu domstolarne å landet ef
ter förra tiders vanlige och väl inrättade sätt att hafva åter sitt lopp samt de 
nyligen derutinnan skedde ändringar alldeles att upphäfvas. Så böra ock 
de af allmogen till sina domares löner och underhåld beviljade lagmans- 
och häradshöfdings- samt tingsgästningspenningar alldeles efter högstsalig 
konung Gustaf Adolfs försäkring af år 1611 hållas till sitt rätta ändemål 
och vederbörande domares aflöningar efter staten oförryckt, på det icke 
nöd och trångmål hos dem måtte gifva anledning till skadelig efterföljd 
och blifva ett sken till embetets missbruk. Konungens ombudsmän och fi
skaler böra intet förrätta sina embeten med förolämpande, egennytta och 
obeskedelighet; men när befinnes, att de således embetet missbrukat till en- 
skilte afsikter, den oskyldiges förtryck och egen fördel och båtnad, då stån- 
de de derföre till laga ansvar.
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i?-
Ibland riksens collegier är krigsrådet, hvaruti en af riksens råd presiderar, 
hafvandes till bisittiare tvenne af riksens råd, som hafva tjänt i krigsembe- 
te jämte generalfälttygmästaren, generalqvartermästaren, som utan vidare 
gravation af staten kommer hädanefter detta collegio att biträda, och tven
ne krigsråd, hvilka senare vid räkenskaperne måste vara vane. Detta colle
gium hafver uppsikt och vård om riksens krigsmakt till lands, artilleriet, 
som brukas i fält och fästningar, samt fortifikationsstaten, om stycken, fac- 
torier, vapen och värjor, ammunition och hvad dertill hörer, fästningarnes, 
särdeles gräntsehusens tillstånd, skantsar och byggningar till kriget, om ut- 
skrifningar, värfningar och mönstringar, regementernes beklädningar, dock 
att öfverstarne draga vanlig försorg om deras förfärdigande och derföre re
dogöra, med mera, som här ej så noga uppräknas kan, men uti särskildte 
instruktioner och underrättelser infördt finnes. Och ehuruväl militiæboken 
bör slutas i krigscollegio, så hörer dock generalmilitiæ-afräkningskontoret  
under kammarcollegii lydno och inseende, så hädanefter som tillförene.

20.
Hela riksens krigsmakt till lands och sjös med dess högsta öfver- och un
derbefäl måste aflägga huld- och trohetsed Kongl. Maj:t, riket och stän- 
derne efter det uppsatte formuläret. Så blifver ock krigsmakten till häst 
och fot, såväl som båtsmanshållet, vid sin indelning och de med allmogen 
samt städerne upprättade kontrakter, hvilka noga böra efterlefvas och 
iakttagas, intilldess Kongl. Maj:t och ständerne nödigt finna någon änd
ring derutinnan att göra, då all olikhet och oreda tillbörligen kommer att 
rättas. Skulle någon dess egendom olagligen vara afhänd samt på office- 
rarne och betjänterne indelt, så betages den ej att återvinna och igenbe
komma densamma; dock att ingalunda under påstående kriget roteringen 
och rusthållen måtte rubbas och ändras.

21.
Ej må utan Kongl. Maj:ts i sittiande råd gifne befallning en öfverste eller 
annan af krigsbefälet sig fördrista något hemförlofvat manskap till upp
brått och tåg att uppbåda, utom vanlige regements- och andre möten, så 
framt icke sådant sker vid oförmodat infall af riksens fiender, då genast 
Kongl. Maj:t det bör berättas. Gör han det eljest af egen myndighet utan 
befallning, hafve förverkat sin tjänst och jämväl lif, ära och gods, om till 
rikets osäkerhet och skadelige stämplingars utförande något dermed skul
le sökias, påsyftas och förehafvas, vid hvilken händelse en sådan obetänkt 
befälhafvare ingen af dess undergifne officerare eller gemena någon hör
samhet och lydno skyldig är.
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22.
Det tredje riksens collegium i ordningen är ammiralitetet, hvaruti en af rik- 
sens råd och ammiralgeneral presiderar, hafvandes till bisittiare alla tillstä
des varande ammiraler och flaggmän. Men som detta collegium kommer i 
Carlscrona att hafva sitt säte; ty bör derjämte vid rådslagen hos Kongl. 
Maj:t af riksens råd åtminstone en vara, den der till sjös hafver tjänt och 
uti sjömanskap erfaren är, till nödige underrättelsers säkra meddelande. 
Detta collegium hafver uppsikt, försorg och omvårdnad om riksens sjö
makt, örligskepp och flåttar, hvad heller de äro tillsammans eller ifrånskil- 
de, så ock öfver galejer, strutsar, båtar, lådjor, pråmar, skeppsbyggen, dy
keri och piloteri samt all annan derunder hörande beställning och 
angelägenhet; jämväl öfver allt sjöfolk, dess utskrifning och underhåll, att 
skeppen äre försörjde med tackel, tyg, stycken, ammunition, med hvad 
mera dervid erfordras och detta collegii enskilte skötsel tillhörer, men här 
ej så noga förtecknas kan. Så kommer ock ammiralitetsstats-kammarkon- 
toret att hädanefter blifva på sådan fot och gång, som år 1692 inrättades, 
och hafver under sin omsorg och förvaltning ammiralitetsmedlen uti in- 
drifvande, utdelande, förvandlande och beräknande, med hvad mera den
na statens hushålls- och kammarverk egenteligen och enskilt angår.

23.
Det uppå ammiralitetet följande collegium är riksens cancelli, hvaruti en af 
riksens råd presiderar, och hafver till bisittiare trenne andre af riksens råd, 
en hofcanceller och trenne statssekreterare. Uti detta collegio författas och 
uppsättes alle stadgar, ordningar och recesser, som angå riket i gemen eller 
ock enskilte städers och personers privilegier i synnerhet, fullmakter, skrif- 
velser, bud och befallningar. Hit höra ock alla riksdags och sammankom
sters handlingar, förbund med grannar, naboer och fiender, sändebuds af- 
färdning och alle ankommandes förhör, konungens rådslag med riksens 
råd och de deröfver hållne protokoller, med hvad under Kongl. Maj:ts 
hand och namn utfärdas. Detta collegium eger jämväl öfver postväsendet 
uti hela riket under den dertill förordnade öfverdirektörens inseende hafva 
all nödig försorg och omvårdnad. Emellan statssekreterarne fördelas syss- 
lorne således, att en af dem alla utrikes ärender och de andre begge de in- 
ländske, nemligen en krigssakerne och den andre de öfrige inländske ange- 
lägenheterne förrätta samt hålla med all drift, flit och idkesamhet noga 
hand deröfver, att expeditionerne efter rådslagen skyndesamt, riktigt och i 
god ordning fullbordas utan eftersättiande af det ringaste, för hvad afsikt 
det ock vara må.
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M-
Som ett rike mycken förmån och sällhet tager af studiers och vetenskapers 
grundeliga och solida idkande, men igenom deras förakt, underkufvande 
och försummande uti märkeligit oskick och mörker förfaller, ty lärer hvar 
och en, som hafver råd och ämne att hålla sina barn till studier, hvartill 
ungdomen igenom skolordningens förbättrande och annan nödig inrätt
ning all möjelig anledning gifvas skall, så mycket mera dertill uppmuntras, 
som de derföre framsteg, fördel och belöning skole hafva hädanefter att 
förvänta; börandes presidenten uti riksens cancelli ingen lemna tillträde 
och beställning deruti, den icke vist säkra prof af lärdom, förstånd och 
skickelighet. Så skola ock ibland unga adelsmän fyra utsökias, hvilka uti 
studier gjort framsteg och igenom utrikes nyttige resor sig evertuerat. Des
se få viss lön och namn af cancellijunkare samt efter aflagd ed uti riksens 
archivo och cancellicollegio om rätta beskaffenheten af rikets invärtes till
stånd och utrikes handlingar, förbund med våra grannar och allt hvad till 
jämförande af vårt interesse emot andra riken lända kan, sig noga göra un
derrättade, utur gamla handlingar utdraga och samla hvad vid visse råd
slag till en upplysning förmår tjäna, och ibland med någre måls utarbetan
de gå cancelliet tillhanda, hvarigenom de icke allenast förvärfva öfning och 
förfarenhet till den grund, som de tillförene kunna hafva lagt uti studier, 
utan jämväl, när de vist prof af skickelighet och välförhållande, närmast 
blifva till sändebud vid utrikes hofven och andre tjänster att brukas.

*5-
Uti kammarcollegio och statskontoret förer en af riksens råd presidium 
och hafver jämväl till bisittiare en af riksens råd med de vanlige kammar
råd. Här böra alla de, som med konungens och kronones uppbörder och 
utgifter hafva att beställa, anamma befallning och göra besked. Detta col- 
legii omvårdnad, försorg och åhuga är, att räntorne rätteligen och i tid in- 
kräfvas och formeras, landet väl brukas, skötes och förkofras igenom rätt 
hushållning och förbättring, och regalia fisci icke försnillas, försummas, 
borttappas och förloras, så att på allt sätt riksens medel måtte bättras, 
beqvämas till utgifterne, hållas till råda, skaffas i tid, och krediten intet 
förloras, att på nödfall Kongl. Maj:t kan inom och utom riket hafva un
derstöd, bistånd och hjelp att förvänta. Stora sjötullen med dess uppbörd 
och beräknande, jämte småtullarne och accisen, höra jämväl under veder
börande öfverdirektörs skötsel och förvaltande till kammarcollegii uppsikt 
och omvårdnad, hvarest för vederbörande tullnärer och uppbördsmän 
fullmakterne utfärdas och för Kongl. Maj:t all tillbörlig erfordrad säkerhet 
sökes. Men medlens disponerande och utdelande blifver alldeles vid stats
kontoret allena, hvarest alla, som hafva kronones medel under händer,
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böra i rättan tid inkomma med sine förslag, som deras instruktioner så
dant tydeligen bjuda och befalla. Så bör ock staten årligen skyndesamt och 
tidigt inrättas och 1696 års stat dervid till en rättelse och grund tagas, samt 
så lagas, att betjänterne af kronones drätsel och inkomst sine löner måtte 
hafva att åtnjuta, och deremot alle dertill nyligen uppfunne utvägar allde
les stanna och upphöra, men bemälte stat eljest intet öfverskridas och för
ökas, med mindre icke Kongl. Maj:ts och rikets oumgängelige tjänst och 
bästa sådant erfordrar. Uti staten blifver der jämte efter Hans högstsalige 
Maj:ts konung Carl XI:s föranstaltande och disposition en viss summa 
penningar anslagen, den till Kongl. Maj:ts enskilte behag lemnas; men till 
andra utgifter bör af statskontoret ej det ringaste anordnas utan Kongl. 
Maj:ts i sittiande råd fattade underskrefne befallning, undantagandes små 
nödige omkostningar till etthundrade daler silfvermynt och derunder.

26.
Bergscollegium hafver jämväl sin president ibland riksens råd, den till bi- 
sittiare eger tvenne bergsråd och fyra assessores. Detta collegium hafver 
uppsikt och försorg om bergverkens opprätthållande och förkofring med 
hvad mera till dess skötsel, omvårdnad och förbättring hörer.

27-
Commerciecollegium eger jämväl ibland riksens råd sin president, som 
hafver till bisittiare tvenne commercieråd och fyra assessores samt tvenne 
kommissarier af köpmän, som njuta lön, men så ofta någre vigtige mål fö
refalla angående handel och handtverkshusen, kommer collegium så sjelft 
som igenom magistraterne att höra det handlande borgerskapet och 
handtverksmän här och i andra städer, innan något slut derutinnan göres 
och verkställes. Eljest åligger detta collegio att hafva omsorg, huru han
deln måtte styrkias, förkofras och förbättras, manufaktorier till god fram
gång befordras och handtverkshusen väl inrättas, underhållas och skötas 
samt licent-, portorie-, tullordningar och taxor utfärdas, med hvad mera 
dess omvårdnad åligger efter den instruktion, som derom kommer att öf- 
verses och inrättas till rikets uppkomst, vältrefnad och styrkia.

28.
Kammarrevision behöfver hädanefter som härtills med en särskildt presi
dent af riksens råd förses, hvilken med dess vanlige bisittiare drager för
sorg, att ej allenast de der anhängige rättegångsärenden blifva med laga 
dom och resolution afhulpne samt igenom fiskalerne till fullbordan bragte, 
utan jämväl kronones årlige räkenskaper utan dröjsmål, ifrån den tiden de 
i kongl. kammarcollegio inkomma och kammarrevisionen derom under-
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rättelse gifves, öfversedde, förklarade, utarbetade, föredragne och sluteli- 
gen afgjorde. Desse begge collegier böra efter plägad samråd en utväg fin
na och till verkställighet bringa, hvarmedelst räkenskaperne så måge för
kortas och inrättas, att de till en viss förelagd tid komma att ernå deras 
ofelbare riktighet och ingen sedermera vidare må tilltalas eller efteråt an
svarig göras, hvaraf lätteligen kunde hända, att å den ena sidan Kongl. 
Maj:t stannar i mistningen, å den andra åter mången oskyldig, den sine an
höriges förhållande ej gitter förklara, råkar i men och skada. Till undvi
kande af sådane olägenheter böra alla till kammarcollegium allaredan in- 
lefvererade lands- och hufvudböcker för de förriga åren till 1714 inclusive 
lemnas oreviderade, allenast balancerne, med hvilka samma lands- och 
hufvudböcker slutas, skyndesammast indrifvas, så långt sjelfva gäldnärens 
och dess löftesmäns egendom tillräcker. Men der ingen vidare tillgång till 
betalningen finnes, bör sådant efter kammarcollegii föranstaltande afskrif- 
vas. De lands- och hufvudböcker, hvilka ännu intet äre uti kongl. kammar- 
collegio inlefvererade, måste ofördröjligen insändas och vederbörande, 
som med deras förfärdigande finnas hafva varit försummelige, under plikt 
af suspension ifrån embetet tillhållas deras skyldighet strax att fullgöra; 
kommandes sådane härtills oinlefvererade lands- och hufvudböcker med 
alle andre räkningar för kronones medel ifrån år 1700, men icke längre 
tillbaka, att öfverses och till slutelig riktighet bringas. Uti detta collegio an
tagas fyra skickelige personer, hvilka igenom studier och förfarenhet gjort 
sig dertill värdige. Desse bestås en viss lön på staten och böra som auscul- 
tanter om kammarverket göra sig noga underrättade till deras egit gagn 
och påföljande befordring, till hvilken ända dem af presidenten och kam
marrevision sådane sysslor efter handen kunna tilldelas, hvarigenom dem 
lemnas tillfälle att utvisa icke mindre deras flit och oförtrutenhet uti Kongl. 
Maj:ts tjänst, än den kunskap, som de till vidare befordring kunna sig haf
va förvärfvat.

29.
Överstemarskalken är ock en af riksens råd, hvilken vårdar sig om kon
ungens hof, slott och hus, förestår, ordnar och bestyr om dess taffel, hof- 
folk och stallstat, med hvad dertill hörer.

30.
Ibland riksens råds embeten är ock överståthållarens i Stockholm, hvilken 
eger sköta konungens slott och hus inom Stockholms staket och som stad- 
sens samt borgerskapets förman kommer uppsikt att hafva tillika med ma
gistraten på stadsens och malmarnes regering, privilegier, byggningar, in
komster, köphandel och hvad dervid hänger, försvara borgerskapet emot
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allahanda förtryck, öfvervåld och intrång, hafva uppsyn på deras mönst
ringar och vapen och taga alla kronones regalier dersammastädes i akt, att 
de intet förminskas eller afskäras, samt fullborda låta alla executioner, 
med hvad mera dess embetes plikt erfordrar.

31-
Alla desse collegier böra räcka hvarannan inbördes handen i allt det, som 
det ena behöfver det andra, till konungens och riksens gagn och goda, när 
så omtränger och det begäres, men intet göra det ena det andra ingrepp, 
hinder och förfång, utan sköta hvart och ett sitt verk med tillbörlig drift 
och skyldigt bekymmer samt flit, trohet och försiktighet. Så länge ock pre- 
sidenterne äro vid deras collegier tillstädes, njuta de sin ordentelige makt 
och myndighet, men komma de uti konungens eller egna ärender att vara 
frånvarande, så behålla de väl sin äretitul med deraf hängande rum och vil- 
kor, men få ingalunda något förordna, bjuda och befalla, som president- 
skapet angår, intilldess de åter komma tillstädes och inträda uti embetets 
verkeliga bruk. Imedlertid förrättar den äldsta af bisittiarne med lika rätt, 
kraft och verkan de beställningen vidhängande sysslor. Samma lag vare, 
om någon president i collegierne med döden afgår, intilldess en annan uti 
den frånfallnes ställe kallad och förordnad varder. Desse collegier äro plik- 
tige att gifva ständerne vid riksdagarne en fullkommelig efterrättelse om de 
förnämste sina förrättningars beskaffenhet och frukt. Deremot böra alle, 
som stå under collegierne, särdeles generalguvernörer, guvernörer och 
landshöfdingar, öfverstar och andra flere, göra redo och räkning, hvar för 
sin beställning, dit målet hörer, så ofta sådant påfordras kan. Och som 
straff och belöning äro tvenne band till det allmänne verkets sammanfo
gande och förknippande; ty bör den, som fullgjort sin embetesplikt, hafva 
heder och belöning att förvänta, men den otrogne eller försummelige 
näpst, vanära och straff efter förtjänsten utan skonsmål att undfå.

3*-
Landtregeringen består af visse höfdingedömen, emedan inge guvernemen- 
ter hädanefter inrikes vara skola, ej heller något lifgeding i land och län 
förgifvas, och komma således att fördelas efter ordning och sätt som följer: 
1) är Upland; 2) Roslagen eller Stockholms län, hvartill nu lägges Svartsjö 
län; 3) Skaraborgs län; 4) Åbo och Björneborgs län; 5) Cronebergs län; 6) 
Jönköpings län; 7) Västmanland med Strömsholms län; 8) Viborgs och 
Nyslotts län; 9) Östergötland, hvartill lägges Vadstena län; 10) Söderman
land med Gripsholm och Eskilstuna län; 11) Nyland och Tavastehus län; 
12) Elfsborgs län; 13) Calmare län och Öland; 14) Kopparbergs län; 15) 
Närike och Vermeland; 16) Vesternorrland; 17) Vesterbotten; 18) Öster-
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botten; 19) Gottland; 20) Malmö län; 21) Christianstads län; 22) Blekinge; 
23) Halland; 24) Göteborgs och Bohus län.

33-
Styrelsen å landet förrättas utaf de dertill förordnade landshöfdingar, och 
skall deras erhållne instruktion närmare öfverses samt till detta regerings
sättet vidare lämpas. De böre befrämja landets och tillika med magistrater- 
ne städernes uppkomst och förbättring och i alla mål sökia att fullgöra 
hvad igenom underrättelse och instruktion deras drift, försorg och om
vårdnad kan blifva anförtrodt, jämväl tillhålla deras underhafvande att ef- 
terlefva de utgångne instruktioners innehåll med flit, trohet och redelighet, 
så att de hvart år kunna visa riktig redo och räkning för alla förrättningar, 
hvilka dem varit anbefalte, dem rättsintom till belöning, men dem snik- 
nom och försumligom till välförtjänt straff. Så får ej heller någon lands- 
höfdinge resa utur sitt höfdingedöme utom Kongl. Maj:ts särskilte nådige 
tillåtelse, vid ansvar till görandes.

34-
När några angelägne tjänster skola besättias, förnimmer väl Kongl. Maj:t 
först i sittiande råd riksens råds utlåtelse, tanka och mening om de dertill 
ärnade personer, emedan ibland riksens råd alltid någre läre finnas, som 
kunna den bästa kunskapen och underrättelsen meddela. Men Kongl. 
Maj:t är sedermera ej betagit att efter godtyckio sino antaga, tillsättia och 
befullmäktiga dem, som behagas och finnas vara skickelige. När afgång uti 
collegierne och vid andra beställningar händer, föreslås Kongl. Maj:t af ve
derbörande tre de oväldugste, förståndigste och till den beställningen tjän- 
ligste personer, som finnas att tillgå, hvarvid ock andre meriterade perso
ner utom collegio kunna vid tillfällen ihogkommas, af hvilka Kongl Maj:t 
en utväljer och med dess fullmakt förser. Vid regimenterne för hålles med 
föreslående till ledige beställningar efter högstsal. Kongl. Maj:ts utgifne 
förordning af den ... septemb. (bör vara 6 november) 1716. Men alla de 
ringare tjänster, hvilka öfverstarne vid regementerne och collegierne samt 
andre stater med deras förmän för år 1680 varit vane att förgifva, förblifva 
ock hädanefter till deras enskilte disposition och utdelande. Ej må frem- 
mande utländsker man, utan svensk undersåtare, den i riket och dess un
derliggande provincier född är, till några vigtige tjänster sättias och bru
kas. Så bör ock vid alla embetens besättning endast ses på förtjänst och 
skickelighet, så att inge till alldeles ovane och med deras ämnen intet öfver- 
ensstämmande sysslor måge antagas, utan hvar befordras efter sin naturli
ga böjelse och erfarenhet, såsom ej heller någon för ringare härkomst och 
andre orsaker må förskjutas, när han till tjänsten eljest bepröfvas vara vär-
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dig och dugelig. Med biskopars, superintendenters och kyrkioherdars val 
förhålles efter 1686 års utgångne kyrkioordning, dock så, att igenom en 
viss kommission af riksens råd, biskopar och andre redelige män skall un
dersökas och bepröfvas, hvilka gäld för år 1680 varit regale eller ej, hvar- 
efter sedermera vederbörande af adelen kunna få njuta de dem tillhörige 
befundne jura patronatus och fria val med dervid hängande förmåner till 
godo, samt konsistorierne och församlingarne de rättigheter, som dem till- 
böra, på sätt och vis, som kyrkiolagen förmår och innehåller.

35-
Det är väl uti vårt rike ett urminnes bruk att den, som igenom dygd och 
tapperhet banat sig vägen till höga öfverhetens nåd och belöning, till dess 
efterkommandes vördnad och heder uti grefve-, friherre- och adelsståndet 
försättes. Hvilken benådningsrätt, såsom den konungsliga högheten vid
hängande, ock derhos förblifver; men att endast de dermed måtte nådigst 
villfaras, hvilka om fäderneslandet gjort sig väl förtjänte, och att sådant 
mycket sparsamt måtte ske, anhålla ständerne underdånigst på lika sätt, 
som redan år 1660 vid riksdagen är skedt.

36.
Hvart tredje år böra af Kongl. Maj:t riksens ständer sammankallas och 
dess emellan, när riksens välfärd sådant kan erfordra, då sig alle efter van
lighet och förordningar tilbörligen inställa. Vid det tillfället upptäckes 
hvad sedan den siste riksdagen är förelupit och huru fäderneslandets till
stånd kan vara beskaffadt; jämväl hafva ständerne att efterfråga, huru rik
sens råd stält sine rådslag till Kongl. Maj:ts goda nöje, rikets uppkomst, 
vältrefnad och förkofring och sig sielfve till välförtjänt heder och beröm. 
Hvad till rikets understöd, trygghet, gagn och säkerhet kan erfordras, 
öfverlägges och beslutes med enhälligt samråd. Under Kongl. Maj:ts från
varo, sjukdom eller vid dess dödelige afgång, hvarmed dock Gud i nåder 
länge ville fördröja, utskrifves riksdagarne af samtelige riksens råd. Men 
om tillika tronen blifver ledig till ett nytt val och inge manlige bröst- 
arfvingar emot alles vår hjerteliga önskan och åstundan vore förhanden, så 
äro riksens ständer skyldige förutan någon sammankallelse den trettionde 
dagen efter konungens död sjelfmante sig uti Stockholm infinna, som vår 
valakt under detta dato vidare förmäler, med utsättiande af det straffet, 
som en sådan skall undergå, den vid detta tillfället med stämplingar och 
sammangaddningar torde bjuda till något intrång i ständernes fria val att 
göra. Vid den olyckelige händelsen åligger riddarehusförståndarne, erkie- 
biskopen i Upsala och justitieborgmästaren i Stockholm sådant genast uti 
alla landsorter till vederbörandes efterrättelse allmänt kungöra. Och som
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landshöfdingarne äro pliktige, hvar å sin ort, sådant dödsfall dem, som i 
länet bygga och bo, att berätta; ty lära så månge inom den föresatte tiden 
kunna inställa sig, att riksens frihet af dem förmår skyddas och försvaras, 
intilldess de långvägade kunna sig infinna och valet med allmänt samråd 
får företagas.

37-
Riksens adel förbehåller sig hädanefter vid dess sammankomster alltid sjelf 
en marskalk att utvälja, och när någre utskott ibland ständerne skola ske 
till visse secrete förrättningars och rådslags öfverseende, komma de sjelfve, 
hvart stånd särskildt, att utnämna sådane personer, hvilka de med trygghet 
slike ärenden kunna anförtro. Så böra ock talemännen af alle fyra stånden 
vid riksdagarnes begynnelse träda tillsamman och utnämna samt tillsättia 
en sekreterare för bondeståndet, som med pennans förande uti deras ange
lägenheter dem kan vara behjelpelig, hvilken, när han således valder är, be
ställningen skall tillträda.

38-
Ridderskapets och adelens privilegier i Est- och Lifland samt Ösel låter 
Kongl. Maj:t vid landets lyckelige återställande under Sveriges krono öf- 
verse, stadfästa och bekräfta, samt i all skälig måtto bibehåller ridderska- 
pet vid deras förvärfvade gamla friheter, förmåner och rättigheter.

39-
Kongl. Maj:t drager en nådig försorg för de tyska provincierne till deras 
välfångne privilegiers stadfästande, när ifrån fienden desse länder kunna 
åter bekommas.

40.
Städerne i riket förblifva vid deras välfångne privilegier och rättigheter, 
hvilka komma Kongl. Maj:t underdånigst att föredragas, samt efter tider
nas omständigheter, alldeles som Kongl. Maj:ts nådigst gifne försäkring 
förmår och innehåller, att lämpas och sedermera att gillas, som de ock 
öfver städernas medel efter ordning och privilegier ega disponera, dock att 
å vederbörlig ort derå redo och räkning göres.

Detta allt hafve vi nu här församlade riksens ständer med enhälligt sam
råd funnit vara nödigt till rikets ordentelige styrelse för oss, våre hemma
varande medbröder och efterkommande, så födde som ofödde, att stadga, 
besluta och förafskeda. Vi fägne oss billigt, att Hennes Kongl. Maj:t vår al- 
lernådigste drottning denna regeringsform försäkrat att antaga, stadfästa 
och underskrifva, med nådig vilja och befallning, att den hädanefter för en
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fundamentallag och stadga skall aktas och efterkommas, och göra oss med 
Guds hjelp och bistånd om ett ordenteligit, lycksaligt, önskeligit och för
nöj dt regemente så mycket mera försäkrade, som Hennes Kongl. Maj:t sig 
föresatt sin myndighet att grunda med mildhet och rättvisa uti undersåtar- 
nes hjertan och således med välvilja, nåd och godhet uti ett rätt konungsli- 
git välde öfver oss att råda, styra och regera. Vi skole deremot efter vår un
derdånige trohets- och edsplikt Hennes Kongl. Maj:t rätta lydno hålla, bud 
thes fullkomna, i allo ty som svarligit är både för Gudi och mannom hen
ne att bjuda och oss att göra, allan rätt hålinan, hennes och vårom. Till yt
termera visso hafve vi Sveriges rikes råd och ständer detta med våra namns 
underskrifvande och våra insegels undertryckande velat bestyrkia, stadfäs
ta och bekräfta, som skedde i Stockholm den tjuguförste dagen i februarii 
månad år efter Christi börd 1719.

På samtlige ridderskapets och 
adelens vägnar 

P. Ribbing, 
p. t. landtmarskalk. 

(L. S.)

På samtlige borgerskapets 
vägnar 

And. L. Hylten. 
(L. S.)

På samtlige presterskapets 
vägnar 

Mathias Steuchius, 
archiepisc. Upsal. 

(L. S.)

Uppå bondeståndets 
vägnar 

Hans Staffanson.

Detta allt, som föreskrifvit står, hafve vi således öfvervägat och godt fun
nit, att det må och skall till verkställighet bringas och för allmän vederta
gen lag gälla, så att vi icke allenast det, som häruti vår konungsliga person, 
makt och rättighet angår, med nåder och välbehag upptaga, utan jämväl 
stadga, bjuda och befalla, att alla de, som oss och våre efterkommande 
samt riket med huldhet, lydno och hörsamhet förbundne äro, denne rege
ringsform böra erkänna, iakttaga, efterlefva och hörsamma. Till yttermera 
visso hafva vi detta med egen hand underskrivit och bekräftat samt vårt 
kongliga insegel låtit vitterligen hängia här nedanföre, som skedde i Stock
holm den 21 februarii år efter Christi börd ettusend sjuhundrade nitton.

ULRICA ELEONORA. 
(L. S.) S. Barck.
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Regeringsformen 1720

Dokumentet ingår i ”Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt 
konungaförsäkringar 1611-1800” utgiven av Emil Hildebrand, P. A. 
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1891.

Hildebrands kommentar: Utskrift på pergament i riksarkivet, men 
utan underskrifter. I Riddarhusarkivet finnes bland Acterna till 1720 års 
protokoll ett original på papper med talmännens och konungens under
skrifter, men beseglat endast av den senare.

Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers faststälda 
regeringsform
daterad Stockholm den 2 maj 1720.

Vi Friedrich, med Guds nåde Sveriges, Götes och Vendes konung &c. göre 
vitterligit att, såsom Vi förmedelst den store Gudens nådige försyn och 
skickelse nu mera af samtelige riksens råd och ständer äro antagne och för
klarade att vara regerande konung öfver Svea rike och dess underliggande 
länder, hvilken höga konungsliga makt och myndighet vi ej vidare sträckia 
vele än riket till upprättelse, styrka och vältrefnad, samt undersåtarne till 
säll- och säkerhet; alltså hafve vi denne af riksens ständer efter välbetänkt 
öfverläggande och enhälligt samråd upprättade regeringsform icke allenast 
velat vedertaga och bekräfta, utan ock försäkra densamma att efterlefva, 
såsom en allmän fundamentallag, på sätt och vis som den i sjelfva bokstaf- 
ven lyder och ord ifrån ord härefter följer:

Vi efterskrefne Sveriges rikes råd och ständer, grefvar, friherrar, bisko
par, ridderskap och adel, klärkeri, krigsbefäl, borgerskap och menige all
moge, som nu här församlade äro, för oss och våre hemmavarande med- 
bröder, göre vitterligit att, såsom Hennes Maj:t vår nådigste drottning i 
anseende till närvarande besvärlige och vidt utseende krigstider för godt 
funnit riksens styrelse medelst vårt enhällige samtycke Hennes Kongl. 
Maj:ts gemål vår nuvarande konung att öfverantvarda; dock med förbe
håll att åter träda till den kongelige regeringen, i fall Hans Kongl. Maj:t 
förr än Hennes Kongl. Maj:t med döden skulle afgå, och vi samtelige här
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församlade riksens ständer till denne af Hennes Maj:t gjorde föreställning 
allmänneligen samtyckt och den 24 sistledne martii med frivillig vördsam 
böjelse och endräktigt samråd antagit och förklarat Hennes Kongl. Maj:ts 
högtälskelige gemål, den durchleuchtigste furste Friedrich, arfprins till 
Hessen, furste till Hirschfeldt, grefve till Catzen-Ellenbogen, Dietz, Ziegen- 
heim, Nidda och Schaumburg &c., att vara Sveriges, Götes och Vendes 
konung &c. &c., hvars regemente den alsmäktige Guden låte blifva lycke- 
ligit, fredsamt och långvaraktigt; alltså och emedan denne vår allernå- 
digste konung städse en billig osmak för det oinskränkte konungslige en
väldet eller den så kallade suverainiteten å daga gifvit och der jämte nu en 
högt berömmelig sorgfällighet betygat för sine trogne undersåtares sällhet 
och välgång samt till den ändan låtit sig behaga, att en välgrundad inrätt
ning till rikets styrelse författas och uppsättias måtte, hvarefter regementet 
lagligen, ordenteligen och försigtigt föras, samt den rena evangeliska lä
rans bibehållande, rikets upprättelse, Hans Kongl. Maj:ts egit nådige nöje 
och undersåtarenas fromma och välfärd mer och mer befästas kunde; för
denskull hafve vi den vid förledne års sammankomst uppsatte och enhälle- 
ligen antagne regeringsform oss till vidare skärskådande företagit och efter 
moget öfverläggande, betänkande och samråd uti vissa mål förbättrat och 
följande ordning och stadga om regementets rätta styrelse här i riket för
fattat, den icke allenast Hans Kongl. Maj:t försäkrat att antaga, stadfästa 
och efterlefva, utan ock vi förbinde oss på egne och våra hemmavarande 
medbröders vägnar till dess noga och skyldige efterlefnad, så att den 
ibland oss, som till denne regeringsformens upphäfvande och förändrande 
något hemligen eller uppenbarligen förehafva och stämpla skulle, bör ak
tas för den allmänna säkerhetens fiende, samt anses och afstraffas som en 
ifrån fäderneslandet afsöndrad ledamot och riksens förrädare. Dock förbe- 
hålle vi oss, om framdeles någon uttydning eller förbättring härvid behöf- 
des, sådant på allmän riksdag att göra. Vi hafve uti allt detta med trogen 
omvårdnad, redelig ömhet och nitälskande åtanka låtit vara vårt endaste 
ändemål, att Kongl. Maj:t vid dess höghet måtte blifva oförkränkt, riksens 
råd uti tillbörlig myndighet understödde och ständerne vid deras rätt och 
frihet bibehållne, på det bud och lydno ordenteligen måge svara emot 
hvartannat och hufvudet med ledamöterne till en oskiljaktig kropp för
knippas och förenas, hvilket allt vi förmode genom Guds bistånd med 
trygghet kunna ske på sätt och vis som följer:

i.

Enighet i religionen och den rätta gudstjänsten är den första och kraftigas
te grundvalen till ett lofligit, samdräktigt och varaktigt regemente; och som 
densamma oss till hugnad och förmån finnes uti vårt kära fädernesland
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icke allenast genom månge riksens stadgar, besluter och förordningar, utan 
ock genom Hans Kongl. Maj:ts dyra försäkran vara tillsagd uti en oförän
derlig renhet att bibehållas och emot allt kätteri och svärmeri samt våld att 
försvaras, så förblifve vi vid sjelfva innehållet af det, som häröfver tid efter 
annan rättvisligen är stadgat, förklarat och försäkrat, jämväl uti 1686 års 
kyrkiolag infört, så att kyrkiones rätt bör styrkias, oskaddan allan ko
nungsligen rätt, kronones och all Sveriges allmoga.

2.
Kongl. Maj:t tillhörer lag, rätt och sanning att styrkia, älska och gömma, 
men vrångvisa och orätt förbjuda, afskaffa och nedertryckia, ingen för- 
derfva till lif och ära, lem och välfärd, utan han vare lagligen förvunnen 
och dömder, ej heller något gods, löst eller fast, någon afhända eller afhän- 
da låta utan efter lag och föregången laga dom, försvara, freda och frälsa 
den, som med späkt och med lagom vill lefva, men näpsa, aga och straffa 
den ostyriga och vrångvisa. Så eger ock Kongl. Maj:t med råds råde i alle 
mål sanning utleta, bryta skrock- och offsokner, gifva lejdebref, uppå in
kommande förfrågningar lagen till dess rätta förstånd förklara och i såda- 
ne särskilte mål, öfver hvilka ingen lag finnes, att stadga och förordna, 
hvarmed sedan förhålles, som uti 4æ § uttryckes, återgifva dem, som till 
ärerörige böter sakfälte eller ock vanbördige äro, deras heder, om de den 
nåden förtjäna, och vid dess konungslige revision upptaga samt afhjelpa de 
besvär, hvilka emot öfverrätternes domar efter de der om gjorde förord
ningar komma att andragas, så att lag och rätt oväldugt må skippas och all 
rättvisa såsom den andra grundvalen till rikets vältrefnad, styrka och upp
rätthållande befordras, men ingen olag öfver rätt lag gånga.

3-
Kongl. Maj:ts manlige bröstarfvingar, der Gud någre med dess nuvarande 
gemål, Hennes Maj:t drottning Ulrika Eleonora, förlänandes varder, blifva 
arfvingar till riket i följe af vår nu författade föreningsakt, på samma sätt 
som 1650 års riksdagsbeslut förmår och innehåller. Dock träder ingen af 
dem på tronen, innan han sine ett och tjugu år uppfylt, vid ständernes sam
mankomst sin försäkring ifrån sig gifvit, sig kröna låtit och eda sina gång- 
it, som Sveriges lag säger. Imedlertid ega ständerne makt, med Kongl. 
Maj:ts nådige behag, att utnämna och tillsättia skickelige personer och 
dem med behöriga underrättelser förse till de konungslige barnens anstän
dige uppfostran och undervisning uti vår rena evangeliska Lutherska lära 
och alla konungslige dygder, seder och vetenskaper, såsom grundvalen till 
en påföljande ordentelig och förståndig regering. Fördenskull böre ock så- 
dane personer, hvilkom denna höga angelägenhet till en rätt försorg och 
omvårdnad anförtros, vara riksens ständer ansvarige och med svårt straff
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umgälla, om igenom deras vårdslöshet och försummelse något af deras 
embetes plikt skulle eftersättias; egandes ock riksens ständer makt med 
dem ombyte och förändring att göra, när nödigt pröfvas.

4-
Ingen ny lag må stiftas och ständerne påträngas emot deras ja, samtycke 
och vedertagande, ej heller någon gammal lag, den med god vilja thera 
fångnan är, förvandlas, ändras eller afskaffas. Men skulle Kongl. Maj:t till 
rikets oumgängelige välfärd behöfva emellan riksdagarne några stadgar, 
reglementet och förordningar med riksens råds råde att göra, så böra de 
straxt vid ständernes nästa sammankomst öfverses och ordentligen anta
gas, der de af någon allmän och ständig lag skola ega kraft och verkan.

5-
Kongl. Maj:t eger freda och frälsa sitt rike, serdeles emot utrikes våld och 
fienders inträngande makt, men må ej dertill emot lag, konungaeden och 
försäkringen påläggia undersåtar ne någre krigshjelper, gärder, tullar, ut- 
skrifningar och andra afgifter, utan riksens ständers vetskap, fria vilja och 
samtycke, vidare än nästföljande punkt medgifver, ej heller sträckia dem 
ytterligare och till längre tid, än som de komma efter sjelfva bevillningens 
tydelige innehåll att utgöras. Deremot skole vi, som trogne och rättsinte 
undersåtare egnar och bör, gripa Kongl. Maj:t med yttersta förmågo och 
krafter under armarne och vår ringa egendom icke spara, utan till rikets 
värn och försvar, fiendernas motstånd och en oförvitelig freds erhållande 
gärna och villigt använda.

6.
Så kan ej heller Kongl. Maj:t utan riksens ständers föregångne öfvervägan- 
de och samtycke begynna krig och angripa dess i frid sittiande naboer med 
vapenskifte eller örlig. Men skulle någon ostyrig och vrångvis inländsk el
ler hädskefull utrikes fiende med härsmakt och uppenbara våld oroa riket 
och öfverfalla dess gränsor, så får sådant ondt sinne och uppsåt med rik
sens råds råde, utan att först afvänta ständernes sammankomst och betän
kande, genast bemötas, riket försvaras, fredas och frälsas, samt nödvändig 
och oumgängelig gärd dertill utskrifvas, tilldess riksens ständer kunna 
sammankomma.

7-
Emedan afhandlingar om fred, stillestånd eller förbund sällan tåla det ring
aste dröjsmål af tiden och riksens ständer icke alltid finnas vara här för
samlade, enär sådant tillfälle det erfordrar, ej heller, så snart som vederbör, 
kunna sig dertill inställa; fördenskull öfverlägger Kongl. Maj:t uti sådane 
vigtige mål med riksens råd och tager med dem sådane utvägar, hvilka för
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riket äro nyttige, anständige och drägelige, samt sätter dem genast i verk
ställighet; dock att oss sedermera vid påföljande nästa riksdag gifves un
derrättelse derom. Men under varande riksdagar företages och slutes inga 
sådane ärender utan riksens ständers vetskap och bejakande.

8.
Riksens ständer skola med trogen ömhet lemna allan konungsligan rätt 
och välde, som Sveriges lag och denne regeringsform beskrifver, uti dess 
fulla makt och myndighet alldeles oförkränkt, och hvad på det sättet den 
kongel. högheten och myndigheten tillhörer med nit, försorg och omvård
nad handhafva, försvara och styrkia.

9-
Det blifver väl kronones egen sak och en tillhörig rättighet att låta slå 
mynt. Dock förbehålla sig riksens ständer, när någon förhöjning eller af- 
slag till skrot och korn skulle ernas och förehafvas, att sådan ändring ej 
utom deras vetskap och samtycke må ske.

io.

Ej må konunger resa utur rike sino och dess landamärom utan ständernes 
samtycke och bejakande.

ii.
Såsom riket är vidt, ärenderna många och vigtigare, än att konunger för
mår dem ensammer utreda; ty tarf han råd, embetsmän och höfdingar, som 
honom bistå.

12.
Näst konungens höghet hafver af ålder varit och förblifver hädanefter, 
utan att något högre embete bör emellan komma, största vördning hos rik
sens råd, hvilka ständerne af infödde svenske män och undersåtare, som ri
ket med huldhet, trohet och manskap förbundne äro, ega utnämna och 
Kongl. Maj:t till väljande, antagande och befullmäktigande i underdånig
het föreslå. Hvarvid således förfares, att ridderskapet och adelen göra ett 
utskott af tjugufyra personer, presterskapet af tolf och sammaledes borga
reståndet af tolf deras ledamöter, hvilka alla träda tillsammans och efter 
aflagd tysthetsed rådgöra, öfverläggia och sig förena om så många skicke- 
lige samt om fäderneslandet välförtjänte personers utväljande, att till hvart 
ledigt ställe tre till antalet uti förslaget kunna namngifvas, hvilka pröfvas 
vara värdige, tjänlige och nyttige sådane höga riksens embeten att bekläda. 
Detta utskottet, hvilket ingen, den sjelf under valet komma kan, får bivis- 
ta, föredrager sedermera hvar i sitt stånd till vidare samtycke, gillande och 
stadfästande sådane till riksens råd ernade och utsedde män, hvilka efter
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allmänt öfverenskommande Kongl. Maj:t i underdånighet föreslås, samt 
dess egit nådige behag till utväljande i sittiande råd, dock utan omröstan
de, underställas. Blifver någon öppning emellan riksdagarne, så får ett så
dant ledigt riksrådsembete ej förr än vid nästa ständernes sammankomst 
besättias; kunnandes emellertid alle den förrättningen vidhängande sysslor 
drifvas, skötas och verkställas på samma sätt, som den här nedanstående 
37:e § förmäler. Riksens råd, utom generalguvernörerne uti de utrikes pro- 
vincierne, hvilka tillika blifva rådspersoner, skola hädanefter vara allenast 
sexton, hvarunder jemväl presidenten i cancelliet och öfverstemarskalken 
begripas, och komma fördenskull de nuvarande riksråden till ofvanbemäl- 
te antal att förminskas, allt som de efter handen kunna afgå, emedan pre
sidentskapen uti hofrätterne och collegierne, såsom ock öfverståthålla- 
reembetet med erfarne och skickelige män utom rådet böra besättias. Så 
måge ock ej flere än två af en slägt, hvilka med nära blods- eller svåger- 
skapsband sammanbundne äro, fastän de hafva särskildt säte och stämma 
på riddarhuset, eller öfver två bröder tillika till riksens råd antagas.

T3-
Konunger eger styra rike sino med och således icke utom, mindre emot rik
sens råds råde. Och som Sveriges fundamentallag icke annorledes härutin- 
nan kan eller bör förstås, så blifver allt, hvad häremot på ett eller annat 
sätt kan vara förklarat, gillat och stadgat, härmed alldeles upphäfvit, än
drat och rättat.

*4-
Riksens råds embete består förnämligast deruti, näst den trohet, hvarmed 
konungen och riket de förbundne äro, att de ock Kongl. Maj:t, utan att 
vänta intill dess de blifva tillsporde och kallade, sjelfkrafde påminna om 
riksens rätt, efter deras bästa förstånd och samvete råda till det som öfver- 
heten och riket gagneligit är, tillse att Sveriges fundamentallag, regerings
form, konstitutioner, reglementer samt hvars och ens välfångne privilegier 
och rättigheter handhafvas och tillbörligen iakttagas, styrka undersåtarne 
till trohet och lydno, låta sig vårda om konungens och riksens höghet, 
ständernes rätt och välstånd samt sådant ej åsido sättia för vänskap, fränd- 
sämjo, hat, afund eller fördel skull, hålla allt lönligit, hvad ej uppenbaras 
bör, och således, som 1602. års riksdags beslut talar, råda som deras embe
te kräfver, men ej regera. Så måste ock riksens råd tillse, hindra och afböja, 
att inga rådslag företagas, hvarigenom ständerne kunde underkufvas, de
ras frihet förkränkias och det oinskränkte envåldsregementet åter införas, 
emedan den, eho han vara må, hög eller låg, andelig eller verldslig, skall 
hafva förbrutit sitt lif, ära och gods, som, förgäten af sin edsplikt och fä
derneslandets välfärd, igenom någre stämplingar oss detta envåldsvälde
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skulle sökia att åter påbörda. För öfrigit äro riksens råd förbundne att 
vara riksens ständer ansvarige och göra hvar för sig redo för deras rådslag, 
votering och förhållande, när ständerne sådant af dem fordra. Dock att 
ingen olyckelig utgång, som emot deras votering, förmodan, tanka och på 
skäl grundade mening hända kan, dem må tillräknas, serdeles om verkstäl
ligheten af goda rådslag icke ernår sitt påsyftade ändemål igenom dess vål
lande, som det ålegat och varit anbefalt att utföra och förrätta.

*5-
Alla närvarande riksens råd, som kunna och böra komma tillsammans, få 
ej undandraga sig, när riksens ärender företagas, att inställa sig och bivista 
rådslagen; åtminstone måste de vid sådane tillfällen vara sju till antalet, 
om inga flera finnas att tillgå, och ingalunda låta angelägenheterne vid an
svar för deras olaga uteblifvande stanna, på det utan dröjsmål, eftersätti- 
ande och försummelse allt hvad till Kongl. Maj:ts och rikets nytta, rätt och 
tjänst, hvilka aldrig böra åtskiljas, lända kan, måtte i tid, väl och ordente- 
ligen öfvervägas och slutas. När uti rådet eller justitierevisionen ärenderne 
med råds råde afgöras, hvilket förstås alltid med omröstande böra ske, och 
meningarne blifva lika starka på begge sidor, så behåller väl den delen 
öfvervigten, den Kongl. Maj:t dess nådige bifall gifver. Sammaledes få ock 
igenom Kongl. Maj:ts biträde sådane ärender och saker ett utslag, när 
stämmorne äro så skiljaktige, att två af riksens råd finnas mindre å den 
ena, än å andra sidan. Men blifver en större olikhet uti rösterne, så antager 
Kongl. Maj:t alltid det rådet, som de fleste af riksens råd förklarat vara 
nyttigast, såsom efter all förmodan det säkraste och bästa; helst som när 
någon skadelig efterföljd deraf hända skulle, de af riksens råd, som igenom 
förderfvelige rådslag dertill varit vållande, komma att stå ständerne derfö- 
re till ansvar.

16.
Är konunger förrest eller ock så sjuk, att han med riksens sysslor ej besvä
ras kan, då föra riksens råd icke allenast regementets styrelse, utan åligger 
dem jämväl sådane expeditioner, som intet dröjsmål tåla, att underskrifva, 
hvilka så kraftige vara skole, som voro de af Kongl. Maj:t sjelf underskref- 
ne, och gälla uti alla förekommande mål de mäste rösterne. Men äro de till 
antalet lika, så rår den meningen, hvilken den äldsta rådspersonen bifaller. 
Skulle ock tronen igenom dödsfall blifva ledig och inga arffurstar dertill 
finnas, hvilken olyckelige händelse ifrån vårt rike Gud nådeligen ville af- 
vända, så blifver regeringen under riksens råds trogne vård och skötsel, in
till dess ständerne komma tillsamman att rådgöra om konungavalet samt 
rikets välfärd och säkerhet på sätt och vis, som med mera uti vår före- 
ningsakt afskedat, slutit och belefvat är.
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T7-
Och på det alla hos Kongl. Maj:t förefallande mångahanda riksens ange
lägne ärender och förrättningar med så mycken större drift och ordning 
måge afgöras, så komma sysslorne riksråden emellan således att fördelas, 
att hälften af dem stadigt blifva sittiande vid justitie- och utrikessakernes 
afgörande och hafva ej att befatta sig med flere riksens ärender, vidare än 
den i9æ § förmäler. Men skulle igenom någons sjukdom antalet uti den 
ena eller andra division af rådet ej blifva så starkt, att sju rådspersoner 
kunna sig till ärendernes afgörande dersammastädes infinna, då bör det 
utur den andra division förstärkas och arbetet der hvila, hvarest Kongl. 
Maj:t sjelf ej är närvarande eller de minst angelägne sakerne förehafvas. 
Uti justitierevision böra inga andra saker hädanefter upptagas och afgöras, 
än de, som i följe af de redan författade revisionsstadgar egenteligen dit 
höra, eller andre sådane, som icke kunna på något annat ställe upptagas 
och afgöras, till dess revisionsstadgan framdeles kan blifva öfversedd och i 
några mål förbättrad.

18.
Intill dess de af riksråden, som nu för tiden äre presidenter i collegierne, 
afgå, då med presidentsembetens besättiande förhålles efter n:e §:s lydel
se, böra bemälte riksens råd dageligen infinna sig hvar och en i sitt collegio 
dersammastädes med flit att befordra sakernes skyndesamma afgörande. 
Sammaledes blifver ock överståthållaren vid exekutionsverkets bedrifvan- 
de och de angelägenheters afgörande, som angå Stockholms stads styrelse 
och politic. Men presidenten uti cancellicollegio kommer härunder ej att 
förstås, utan bör han dageligen vara tillstädes uti rådet, hvarest utrikes el
ler andre angelägne ärender företagas.

De öfrige riksråden, som icke sittia uti justitierevisionen eller collegierne, 
komma dageligen tillhopa uti rådet sådana riksens värf och ärender, som 
utaf krigs- och inrikes statssekreterarne föredragas, med Kongl. Maj:ts nå- 
digste bifall likmätigt den 15 § att afgöra, börandes ingen utan laga förfall 
derifrån uteblifva. Men när något angelägit allmänt vårdande mål före
kommer, som angår rikets välfärd, såsom försvarsverkets vidmakthållan
de, freds, stillestånds och förbunds slutande, krigsmaktens och regemen- 
ternes uppbådande, flottans och esquaders utredande, förnämare tjänsters 
bortgifvande, sändebuds och ministrers utväljande, riksens ansenlige och 
angelägne utgifters förordnande utom ständernes stat med mera, då låter 
Kongl. Maj:t alla här tillstädes varande riksens råd sammankalla om såda
ne och dylika angelägne ärender att rådgöra och sluta.
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20.
Och som ärenderne äro så mångfaldige, att de näpligen med den skynde- 
samhet, som sig vederbör, uti rådet hinna afgöras, så blifva följande saker 
vid läglige stunder och på den tid, Kongl. Maj:t sjelf dertill utnämner, 
Kongl. Maj:t till dess särskilte nådigste afgörande föredragne, nemligen: i) 
de privata mål, som angå enskilte personer och ej begripas under riksens 
allmänne vårdande ärender, ej heller under justitiesaker; 2) alla sådane en
skilte angelägenheter, hvaröfver collegierne eller andre vederbörande in- 
sändt deras underdåniga betänkande; men skulle Kongl. Maj:t vara sinnad 
att gå ifrån collegiernes mening, då företages och afgöres saken med råds 
råde; 3) alla de embetens och beställningars förgifvande, som af collegier
ne och flere vederbörande föreslås, ankommandes det uppå deras ansvar, 
om vid föreslåendet ej iakttages, hvad den 40 § uti regeringsformen före- 
skrifver och innehåller; 4) militärtjänsters tillsättiande i följe af veder
börande öfverstars förslag, hvarom äfven den 40 § förmäler; 5) kyrkioher- 
dars förordnande likmätigt merberörde 40 §; 6) sammaledes magistrats- 
personers och de landtbetjänters beställningar, som med Kongl. Maj:ts 
egne fullmakter benådas efter förut gången vederbörandes föreslående. 
Och på det Kongl. Maj:ts besvär härvid må lindras och hvarjehanda un
derrättelser erhållas, så böra utaf hela rådet efter ordningen (presidenten i 
cancelliet dock härunder ej begripen) tvänne riksråder till skiftes hos Hans 
Kongl. Maj:t sig infinna, enär Hans Kongl. Maj:t behagar desse här anför
de mål att låta sig föredraga, hvarvid alltid hålles behörigt protokoll. Men 
alle öfrige ärender, af hvad art och beskaffenhet de vara måge, Kongl. 
Maj:ts hofstat och hofbetjänte alldeles undantagne, afgöres af Kongl. 
Maj:t med råds råde.

21.
Uppå resor och i fält följa sammaledes Hans Kongl. Maj:t tvenne af rik
sens råd till skiftes att vara vid handen, der Hans Kongl. Maj:t skulle be
haga sådane ärender företaga, som näst ofvanstående § innehåller, och så
ledes uti ett eller annat mål deras råd behöfver. Men presidenten i 
cancelliet och de nu varande presidenterne i hofrätterne och collegierne, 
såväl som öfverståthållaren, komma ej att följa Hans Maj:t på resor för de 
orsaker, som förr anförde äro.

22.
Till sysslornes idkesamma skötsel, förrättning och drifvande äro vissa col- 
legier förordnade, hvilka lika som armarne vid kroppen sträckia sig till allt 
det, som i riket göras och uträttas bör. De ega rätt och makt hvar och en 
uti sin beställning på konungens och sitt dragande kall och embetes vägnar
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att bjuda och befalla sina under hafvande, att påminna dem, som stå under 
deras embetes försorg och lydno, om deras plikts fullgörande, fordra af 
dem besked för deras förrättningar och gifva Kongl. Maj:t så derom, som 
angående sina egna sysslor all nödig och åstundad underrättelse.

23.
Uti hvar hofrätt, som är konungens högsta nämd, är en president, som ige
nom lärdom och lagfarenhet gjort sig till domareembetet skickelig, och 
hafver till bisittiare en vicepresident och de vanlige assessores, ibland hvil- 
ka uti Svea hofrätt fyra de äldsta, förutan någon tillökning af lön eller be
frielse ifrån vanlige sysslor, njuta namn och heder af hofrättsråd; men uti 
de öfriga hofrätterne blifva allenast två hofrättsråd uti hvarje hofrätt. Des
sa höga domstolar ega hvar å sin ort hafva uppsikt och vård att lag och 
rätt försvarligen skippas efter Sveriges beskrefne lag, stadgar och förord
ningar, hvilka utan vrängande efter rätta orda förståndet måste iakttagas 
samt vid dömandet följas, att således hofrätterne utan försyn, egennytta 
och andra afsikter göra hvar och en rätt, som inför Gud, hvars embete de 
föra, inför Kongl. Maj:t, riksens råd och ständer de kunna försvara, på det 
icke orättfärdighet måtte förderfva land och rike. Ej må någon ridders- och 
adelsman uti sådane tillmålen, hvilka angå dess lif och ära, dömas vid an
nan domstol än hofrätterne, alldeles som privilegierne och rättegångspro
cessen af år 1615 sådant förordna, stadga och bjuda; dock så att ransak- 
ningen sker in loco, och inga andra criminel saker, än de som lif och ära 
angå, der under måge dragas. Hofrätterne tillkommer ock att hafva noga 
inseende öfver underdomarne på landet och i städerne samt exekutorerne, 
och när af oförstånd, slummeraktighet, arghet eller penningegiru något af 
dem föröfvas, sådant efter hvart måls särskilte beskaffenhet genast ställa 
under tilltal, dom och straff. Men om någon beträdes hafva uppsåteligen 
af hat, vänskap eller begärelse till mutor vrängt rätten och således sargat 
sitt samvete och skadat sin nästa till lif, ära och välfärd, en sådan bör icke 
med böter eller afsättning, utan med förlust af lif och ära, som saken är till, 
umgälla sin ondska och vanart. Så böra ej heller sådane förbrytelser ned
tystas och genom medhåld, flathet eller otidig barmhertighet skonas, på 
det icke uti så granlaga mål andre måtte föranlåtas till rättvisans sjelfsvål- 
dige missbruk, när de se att på fel, förseelser och arghet ej följer en skälig 
näpst och ett välförtjänt straff; deremot böra de, som af ilvilja, obetänk
samhet och hämnd med smädefulla, ärerörige eller ock anstötelige ord och 
skrifter angripa domare och exekutorer vid deras embetens förrättande, 
utan att gitta fulltyga hvad de beskylt och förebragt, med hårdt straff efter 
hvart måls beskaffenhet straxt anses, på det att kitslige, arge och vanartige 
menniskor sig deraf sky och varnagel taga måtte; skolandes ingen, eho han
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vara må, länge hållas uti arrest, utan straxt ställas under ransakning och 
dom. Och på det nöd och trångmål hos domaren icke måtte gifva anled
ning till skadelig efterföljd och blifva ett sken och förevändning till embe- 
tes missbruk, så böra de af allmogen till sina domares löner och underhåld 
beviljade lagmans- och häradshöfdings- samt tingsgästningspenningar, all
deles efter högstsal. konung Gustaf Adolfs försäkring af år 1611, hållas 
oförryckte till sitt rätta ändemål och vederbörande domares aflöningar ef
ter staten. Konungens ombudsmän och fiskaler skola ej förrätta sina em- 
beten med förolämpande, egennytta och obeskedelighet och när det befin- 
nes, att de således embetet missbrukat till enskilte afsikter, den oskyldiges 
förtryck och egen fördel och båtnad, då stånde de derföre till laga ansvar, 
hvaröfver justitiecancelleren bör hafva ett vaksamt öga, hvilken ock ålig
ger att hafva inseende, huru lag och förordningar efterlefvas, och derom 
vid ständernes sammankomst med dess utförlige berättelse inkomma, samt 
då föra talan, om något befinnes emot regeringsformen vara förelupit och 
ej vederbörligen blifvit rättat.

Efter hofrätterne följer krigscollegium, hvaruti blir en president och gene- 
ralfälttygmästaren, generalqvartermästaren, som utan vidare gravation af 
staten kommer detta collegio att biträda, samt fyra krigsråd i krigs-, men 
allenast tvenne i fredstider, hvilka vid räkenskaperne måste vara vane. Det
ta collegium hafver uppsikt och vård om riksens krigsmakt till lands, artil
leriet, som brukas i fält och fästningar, samt fortifikationsstaten, om styck
en, faktorier, vapen och värjor, ammunition och hvad dertill hörer, 
fästningarnes tillstånd, särdeles vid gräntsen, skantsar och byggningar till 
kriget, om utskrifningar, värfningar och mönstringar, regementernes be- 
klädningar med mera, i anledning af den instruktion och reglemente, som 
nu vid denne riksdag skall författas. Ehuruväl militiæboken afslutes i 
krigscollegio, så hörer dock generalmilitiæ-afräkningskontoret under kam- 
marcollegii lydno och inseende hädanefter som tillförende.

*5-
Hela riksens krigsmakt till lands och sjös med dess högsta öfver- och un
derbefäl måste aflägga huld- och trohetsed Kongl. Maj:t, riket och stän
derne efter det uppsatte formuläret. Krigsmakten till häst och fot, så väl 
som båtsmanshållet, förblifver vid sin indelning och de med allmogen samt 
städerne upprättade kontrakter, hvilka noga böra efterlefvas och iakttagas, 
intill dess Kongl. Maj:t och ständerne nödigt finna någon ändring derutin- 
nan att göra, då all olikhet och oreda tillbörligen kommer att rättas.
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26.
Ej må utan Kongl. Maj:ts med råds råde gifne befallning en öfverste eller an
nan af krigsbefälet uppbåda något hemförlofvat manskap till uppbrott och 
tåg utom vanlige regements- och andra möten, så framt icke sådant sker vid 
oförmodat infall af riksens fiender, då det Kongl. Maj:t genast bör berättas. 
Gör någon det eljest af egen myndighet utan befallning, hafve förverkat sin 
tjänst och jämväl lif, ära och gods, om till rikets osäkerhet och skadelige 
stämplingars utförande något dermed skulle sökias, påsyftas och förehafvas, 
vid hvilken händelse en sådan obetänkt befälhafvare ingen af dess undergif- 
ne officerare eller gemene någon hörsamhet och lydno skyldig är.

2J-
Det tredje riksens collegium är ammiralitetet, hvaruti är en president, haf- 
vandes till bisittiare alla tillstädes varande ammiraler och flaggmän. Men 
som detta collegium kommer i Carlscrona att hafva sitt säte, så bör vid 
rådslagen hos Kongl. Maj:t af riksens råd åtminstone vara en, den der till 
sjös hafver tjänt och uti sjömanskap erfaren är, till nödige underrättelsers 
säkre meddelande. Detta collegium hafver uppsikt, försorg och omvård
nad om riksens sjömakt, örligskepp och flåttar, galejer, strutsar, båtar, låd- 
jor, pråmar, skepsbyggeri, dykeri och piloteri, samt all annan derunder hö
rande beställning och angelägenhet; jämväl öfver allt sjöfolk och dess 
underhåld, att skeppen äro försörjde med tackel, tyg, stycken, ammuni
tion, med hvad mera dervid erfordras och detta collegii enskilte skötsel till
hörer, men här ej så noga förtecknas kan. Ammiralitetsstats-kammarkon- 
toret blifver på sådan fot och gång, som år 1692 inrättades, och hafver 
under sin omsorg och förvaltning ammiralitetsmedlen uti indrifvande, ut
delande, förvandlande och beräknande, med hvad mera denne statens hus- 
hålds- och kammarverk egenteligen och enskilt angår, och gör för medlen 
uti kammarcollegio behörig redo och räkning.

28.
Det uppå ammiralitetet följande collegium är riksens cancellie, hvaruti en 
af riksens råd alltid presiderar och hafver till bisittiare en riksråd, en hof- 
cantseler, tre statssekreterare och fyra cantseliråd. Uti detta collegio förfat
tas och uppsättes alla stadgar, ordningar och recesser, som angå riket i ge
men eller ock enskilte städers och personers privilegier i synnerhet, 
fullmakter, skrifvelser, bud och befallningar. Hit höra ock alla riksdags och 
sammankomsters handlingar, förbund med främmande makter samt freds
fördrag med fiender, sändebuds föreslående och affärdning, alla ankom
mandes förhör, konungens rådslag med riksens råd och de deröfver hållne 
protokoller, med hvad under Kongl. Maj:ts hand och namn utfärdas. Det
ta collegium eger jämväl hafva all nödig försorg och omvårdnad om post-
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väsendet uti hela riket och dess underliggande provincier, så att det under 
den dertill förordnade öfverdirektörens inseende behörigen förvaltas. 
Emellan statssekreterarne fördelas sysslorne således, att en af dem alla ut
rikes ärender, den andre alla krigssaker och den tredje alla öfriga inländske 
angelägenheter förrättar. Statssekreterarne hafva dervid noga att iakttaga 
och tillse, det expeditionerne efter rådslagen, jämlikt protokollerne, skyn- 
desamt, riktigt och i god ordning fullbordas och utfärdas, utan eftersät- 
tiande af det ringaste, för hvad afsikt det ock vara må. Skulle ock någon 
hos Kongl. Maj:t allena föredraga och utfärda, hvad som med råds råde 
hade bordt afgöras, den skall efter ransakning och laga dom utur dess 
tjänst sättias och efter brottet behörigen afstraffas, och skall för densamma 
ingen giltig ursäkt vara, att sådant blifvit honom anbefalt, emedan Kongl. 
Maj:ts vilja aldrig är, att något emot dess dyra försäkring samt regerings
formens innehåll skall utfärdas.

29.
Som ett rike mycken förmån och sällhet tager af studiers och vetenskapers 
grundeliga och solida idkande, men igenom deras förakt, underkufvande 
och försummelse uti märkeligit oskick och mörker förfaller; så lärer hvar 
och en, som hafver råd och ämne att hålla sina barn till studier, hvartill 
ungdomen igenom skoleordningens förbättrande och annan nödig inrätt
ning all möjelig anledning gifvas skall, så mycket mera dertill uppmuntras, 
som de derföre framsteg, fördel och belöning skola hädanefter hafva att 
förvänta. Och bör ingen lemnas tillträde och beställning uti Kongl. Majzts 
cancelli, den icke vist säkra prof af lärdom, förstånd och skickelighet, 
hvarom cancelliordningen vidare förmäler.

30.
Uti kammarcollegio skall vara en president och hafver till bisittiare fyra 
vanlige kammarråd. Här böra alla de, som med konungens och kronones 
uppbörder och utgifter hafva att beställa, anamma befallning och göra be
sked. Detta collegii omvårdnad, försorg och åhuga är, att räntorne rätteli
gen och i tid inkräfjas och formeras, landet väl brukas, skötes och förkof- 
ras genom rätt hushållning och förbättring, så ock att regalia fisci icke 
försnillas, försummas och förloras, utan riksens medel på allt sätt bättras, 
beqvämas till utgifterna, hållas till råda, skaffas i tid, och krediten ej förlo
ras, att Kongl. Maj:t i nödfall kan inom och utom riket hafva understöd, 
bistånd och hjelp att förvänta. Stora sjötullen med dess uppbörd och be
räknande jämte småtullarne och accisen höra jämväl under vederbörande 
öfverdirektörs skötsel och förvaltande till kammarcollegii uppsikt och om
vårdnad, hvarest för vederbörande tullnärer och uppbördsmän fullmakter 
utfärdas och för Kongl. Maj:t all tillbörlig erfordrad säkerhet sökes.
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31-
Uti statskontoret blifver hädanefter en särskilt president och tvenne stats- 
kommissarier. Härunder hörer medlens disponerande och utdelande, hva- 
rest ock alle, som hafva kronones medel under händer, böra i rättan tid in
komma med sine förslag, som deras instruktioner sådant tydeligen bjuda 
och befalla. Staten måste ock årligen och tidigt inrättas, och 1696 års stat 
dervid till en rättelse och grund tagas, samt så lagas, att betjänterne af kro
nones drätsel och inkomst sina löner åtnjuta; men bemälte stat öfverskri- 
des och förökes ej, med mindre Kongl. Maj:t och rikets oumgängelige 
tjänst och bästa sådant erfordrar. Uti staten blifver icke allenast en viss 
summa handpenningar till Kongl. Maj:ts enskilte behag och disposition 
lemnad, utan ock årligen en summa anslagen till extra utgifter, hvilken se
nare af Kongl. Maj:t med råds råde kommer att disponeras, hvarvid iakt- 
tages, att utgifterne alltid lämpas efter inkomsterne.

32.
Bergscollegium hafver jämväl sin president, och böra ledamöterne dersam- 
mastädes bestå af tvenne bergsråder och fyra assessorer, samtelige sådane, 
som igenom lärdom och erfarenhet både gjordt sig skickelige till doma- 
reembetet, så ock all nödig och en grundelig kunskap sig förskaffat uti alla 
de till bergsväsendet hörande stycken beträffande så väl bergverkens drift, 
som hushållningen i gemen uti Bergslagorne. Hvilket så mycket mera an
geläget är, som detta collegium hafver under sin jurisdiktion och styrsel 
förnämsta grundvalen till all utrikes handel och vandel, med de för Kongl. 
Maj:t och kronan så väl deraf, som utaf sjelfva bergverken flytande ansen
lige inkomster, jämte landets förkofring. Hvarföre bemälte collegium ålig
ger att likmätigt den instruktion, som detta collegio redan är meddeld eller 
ock än vidare kan efter dess öfverseende blifva förbättrad och komma att 
utfärdas, hafva all behörig och eftersinnelig försorg om berörde bergverks 
upprätthållande, med hvad mera till deras skötsel och förbättring pröfvas 
lända. Och emedan bergscollegium eger i lika måtto makt att i anledning 
af berörde dess instruktion skärskåda och afdöma de tvistige, så civile som 
criminale mål, som antingen immediate upptagne varda eller ock ifrån 
grufve-, bergs- och hammartingen efter processen inkomma, så kommer 
bergscollegium, hvad de under dess jurisdiktion lydande underdomare an
går, att öfver dem hafva ett noga inseende, att de oväldugt förrätta deras 
domareembeten, och der de annorlunda skulle sig deruti förhålla, att då 
iakttages hvad som här ofvanföre uti den 23 § utförligen står förmält, så 
att med den bråtslige intet blifver igenom finger sedt, utan dess förseelse 
lagligen och efter sakens beskaffenhet behörigen ifrat.
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33-
Commerciecollegium eger jämväl en president, som hafver till bisittiare 
tvenne commercieråd och fyra assessorer, hvilka hafva en grundelig kun
skap om handel och vandel, samt tvenne kommissarier, som njuta lön; men 
så ofta någre vigtige mål förefalla angående handel och handtverkshusen, 
kommer collegium så väl sjelf, som igenom magistraterne, att höra det 
handlande borgerskapet och handtverksmän här och i andra städer, innan 
något slut derutinnan göres och verkställes. Eljest åligger detta collegium 
att hafva omsorg, huru handelen måtte styrkias, förkofras, manufaktorier 
till god framgång befordras och handtverkshusen väl inrättas, skötas och 
underhållas, samt att de utaf ständerne gillade licent-, portorie-, tullord
ningar och taxor handhafvas, med hvad mera dess omvårdnad åligger efter 
den instruktion, som derom kommer att öfverses och inrättas till rikets 
uppkomst, vältrefnad och styrka.

34-
Kammarrevision behöfver ock med en särskilt president att förses, hvilken 
med dess vanlige bisittiare drager försorg, att ej allenast de der anhängige 
rättegångsärender blifva med laga dom och resolutioner afhulpne samt 
igenom fiskalerne till fullbordan bragte; utan jämväl kronones årliga rä
kenskaper utan dröjsmål, ifrån den tiden de i kongl. kammarcollegio in
komma och kammarrevisionen derom underrättelse gifves, öfversedde, 
förklarade, utarbetade och sluteligen afgjorde. Dessa bägge collegier böra 
efter plägat samråd en utväg finna och till verkställighet bringa, hvarme- 
delst räkenskaperne så måge förkortas och inrättas, att de till en viss före
lagd tid komma att ernå deras ofelbara riktighet, och ingen sedermera vi
dare må tilltalas eller efteråt ansvarig göras, hvaraf lätteligen kunde hända, 
att å den ena sidan Kongl. Maj:t och riket stannar i mistning, å den andra 
åter mången oskyldig råkar i men och skada, den sine anhöriges eller afled- 
ne förfäders förhållande ej gitter förklara. Till undvikande af sådane olä
genheter böra alla till kammarcollegium allaredan inlefvererade lands- och 
hufvudböcker för de förrige åren till 1714 inclusive lemnas oreviderade, 
allenast ballancerne, med hvilka samma lands- och hufvudböcker slutas, 
skyndesammast indrifvas, så långt sjelfva gäldenärens och dess löftesmäns 
egendom tillräcker; men der ingen vidare tillgång till betalning finnes, bör 
sådant efter kammarcollegii föranstaltande afskrifvas. De lands- och 
hufvudböcker, hvilka ännu intet äro uti kongl. kammarcollegio inlefvere
rade, måste ofördröjeligen insändas och vederbörande, som med deras för
färdigande finnas hafva varit försummelige, under plikt af suspension ifrån 
embetet tillhållas deras skyldighet strax att fullgöra; kommandes sådane 
härtills oinlefvererade lands- och hufvudböcker med alle andre räkningar
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för kronones medel ifrån år 1700, men icke längre tillbaka, att öfverses 
och till slutelig riktighet bringas.

35-
Öfverstemarskalken är en af riksens råd, hvilken vårdar sig om konungens 
hof, slott och hus, förestår, ordnar och bestyrer om dess taffel och hoffolk, 
med hvad dertill hörer.

0-
Öfverståthållaren tillkommer sköta konungens slott och hus inom Stock
holms staket och som stadsens samt borgerskapets förman hafva uppsikt 
tillika med magistraten på stadsens och malmarnes styrelse, god ordning 
och politie, privilegier, byggningar, inkomster, köphandel och hvad dervid 
hänger, försvara borgerskapet emot allahanda förtryck, öfvervåld och in
trång, hafva uppsyn uppå deras mönstringar och vapen, taga alla kronones 
regalier dersammastädes i akt, att de ej förminskas eller afskäras, samt 
fullborda låta alla exekutioner med hvad mera, som dess embetes plikt er
fordrar.

37-
Alla collegier böra räcka hvarannan inbördes handen i allt det, som till ko
nungens och riksens gagn och goda länder, när så omtränger och det begä- 
res, men ej göra det ena det andra ingrepp, hinder och förfång, utan sköta 
hvart och ett sitt verk med tillbörlig drift, skyldigt bekymmer, flit, trohet 
och försiktighet. Så länge ock presidenterne äro vid deras collegier tillstä
des, njuta de sin ordentelige makt och myndighet, men komma de uti kon
ungens eller egna ärender att vara frånvarande, så behålla de väl deras äre- 
titul med deraf hängande rum och vilkor, men få ingalunda något förordna, 
bjuda och befalla, som presidentskapet angår, intill dess de åter komma till
städes och inträda uti embetets verkelige bruk. Imedlertid förrättar den äld
ste af bisittiarne med lika rätt, kraft och verkan de beställningen vidhäng
ande sysslor. Desse collegier äro pliktige att gifva ständerne vid riksdagarne 
en fullkomlig efterrättelse om deras förrättningars beskaffenhet och frukt 
och blifva ansvarige, om de i någor måtto handla emot fundamentallagen, 
regeringsformen, instruktioner och förordningar. Deremot böra alla de, 
som stå under collegierne, särdeles generalguvernörer, öfverståthållaren, 
landshöfdingar, öfverstar och andra flere, göra redo och räkning hvar för 
sin beställning, dit målet hörer, så ofta sådant påfordras. Och som straff 
och belöning äro tvenne band till det allmänna verkets sammanfogande och 
förknippande, så bör den, som fullgjort sin embetes plikt, hafva heder och 
belöning att förvänta, men den otrogne eller försummelige näpst, vanära 
och straff efter förtjänsten utan skonsmål att undergå.
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?8.
Landtregeringen består af visse höfdingedömen, emedan inge generalgu- 
vernamenten eller guvernamenten hädanefter inrikes skola vara, ej heller 
något lifgeding i land och län förgifvas, och komma således att fördelas ef
ter ordning och sätt, som följer: i) är Upland; 2) Roslagen eller Stock
holms län med Svartsjö län; 3) Skaraborgs län; 4) Åbo och Björneborgs 
län; 5) Kronobergs län; 6) Jönköpings län; 7) Vestmanland med Ströms- 
holms län; 8) Viborgs och Nyslotts län; 9) Östergötland med Vadstena län; 
10) Södermanland med Gripsholm och Eskilstuna län; 11) Nyland och Ta- 
vastehus län; 12) Elfsborgs län; 13) Kalmare län och Öland; 14) Koppar
bergs län; 15) Närike och Värmeland; 16) Vester-Norrland; 17) Vesterbot- 
ten; 18) Österbotten; 19) Gotland; 20) Malmö län; 21) Kristianstads län; 
22) Blekinge; 23) Halland; 24) Göteborgs och Bohus län.

39-
Collegiernes, generalguvernörernes, öfverståthållarens, landshöfdingarnes, 
öfverstarnes och öfrige betjänters instruktioner skola öfverses, samt till 
detta regeringssättet vidare lämpas. Desse förenämde böra befrämja lan
dets och tillika med magistraterne städernas uppkomst och förbättring och 
i alla mål sökia att fullgöra hvad igenom underrättelse och instruktioner 
dem kan anförtros, tillse att ingom någon oförrätt eller våld sker, jämväl 
tillhålla deras underhafvande med flit och redelighet att efterlefva instruk- 
tionernes innehåll, så att de hvart år kunna visa riktig redo och räkning för 
alla förrättningar, hvilka dem varit anbefalte, dem rättsintom till belöning, 
men dem sniknom och försumligom till välförtjänt straff.

40.
Alla högre tjänster ifrån öfverstar till fältmarskalkar, bägge inclusive, och 
alla desses vederlikar både i andelige och verldslige ståndet utdelas af 
Kongl. Maj:t uti sittiande råd på följande sätt, att när någon öppning sig 
tilldrager, då böra riksens råd göra sig noga underrättade om alle sådane 
personers skickelighet och förtjänster, som vid sådane angelägne embeten 
böra komma i consideration, och sådant Hans Kongl. Maj:t föredraga, 
samt sedan Hans Kongl. Maj:t gjordt dess nådige proposition uti rådet, 
hvilken hos Hans Kongl. Maj:t kommit uti nådig åtanka att befordras till 
samma beställning, då göra riksens råd dervid deras nödige påminnelser 
inför protokollet och skrida icke till någon vidare votering, såframt samma 
persons befordring icke befinnes vara stridande emot Sveriges lag, rege
ringsformen och andre redelige undersåtares välfärd och förtjänst, i hvilket 
fall riksens råd böra deröfver votera, då Hans Kongl. Maj:t, i nådigt af- 
seende på de af riksens råd förebragte skäl, sedermera någon annan dertill 
i nåder utnämner, som till Kongl. Maj:ts och fäderneslandets tjänst gjort
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sig värdig att vid slikt tillfälle hågkommas och emot hvilkens person eller 
meriter intet med skäl kan förebäras eller invändas. Och skola riksens råd 
icke allenast vara ansvarige, om de på något sätt sökia att föredraga deras 
anhörige, andra meriterade män till prejudice och förfång, utan ock om de 
befinnas vid slike tillfällen ej påmint, i fall något skulle strida emot Sveri
ges lag och denne regeringsform. De skola ock låta sig angelägit vara all 
underdånig efterrättelse att meddela, så framt de vilja undgå ansvar, enär 
vid ständernes sammankomster finnes nödigt att efterfråga, om någon lidit 
men. Till alla öfrige tjänster föreslås Kongl. Maj:t af collegierne och andra 
vederbörande tre de förståndigste, värdigaste och till den ledige beställ
ningen tjänligste personer, som finnas att tillgå, hvarvid en eller annan me
riterad man utom collegium kan ihugkommas. Vid regementerne förhålles 
med föreslående till ledige beställningar efter högstsal. konung Carl den 
tolftes utgifne förordning af den 6 november 1716. Skulle vid föreslåendet 
befinnas någon vara förnär skedt eller utan skäl förbigången, då komma 
vederbörande derföre att ställas till ansvar. Utaf de föreslagne utväljer och 
befullmäktigar Kongl. Maj:t den, som Hans Maj:t dertill skickeligast fin
ner. Och lemnas uti Hans Maj:ts nådige behag att bortgifva desse tjänster 
antingen i anledning af den 20 § eller ock uti sittiande råd till att förnim
ma riksens råds tanka och utlåtelse öfver de föreslagne personer; men alla 
de lägre tjänster, hvilka collegierne, consistorierne, öfverstarne vid rege
menterne samt andre stater för år 1680 varit vane att förgifva, blifva ock 
hädanefter till deras enskilte utdelande. Ej måge främmande utländske 
män, det vare sig furstar, prinsar eller andre personer, härefter brukas eller 
sättias till någre riksens beställningar in- eller utomlands, hvarken uti civil- 
eller militärståndet. Så bör ock vid alla embetens besättning förnämligast 
anses personernes bepröfvade erfarenhet och förtjänst, hvilka igenom stu
dier, krigsförrättningar och flere nyttige vetenskaper gjordt sig till befor
dran värdige, men särdeles iakttages, att inge till alldeles ovane och med 
deras ämnen ej öfverensstämmande sysslor måge antagas, utan hvar och 
en befordras efter dess naturlige böjelse och erfarenhet, så att dugelige per
soner till tjänsterne förordnas; ej heller må någons förvärfvade höghet, 
gunst och anseende gifva en eller annan insteg i sådane sysslor och embe- 
ten, hvartill han ingen skickelighet hafver, mindre må någon för ringare 
stånd eller härkomst förskjutas, när han eljest till tjänsten bepröfvas vara 
skickelig och värdig. Uti archiebiskopsvalet skola alla consistorier i riket 
hafva sina röster, men vid de öfrige biskoparnes och superintendenternes 
utnämnande förhålles således, att trenne af dem, som ega mesta stiftets 
vota, blifva Kongl. Maj:t af consistorio föreslagne, hvilka angelägne tjän
ster af Kongl. Maj:t med råds råde besättias, på det af de föreslagne den 
måtte förordnas, som genom grundelig lärdom, nit om den evangeliske re-
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ligionen och ett exemplariskt lefverne gjordt sig dertill värdig. Med kyr- 
kioherdarnes tillsättiande förblifver det vid det sätt, som för år 1680 varit; 
dock skall igenom en commission af någre riksens råd, biskopar och andre 
redelige män undersökas, hvilka gäld för 1680 varit regale eller ej; hvaref- 
ter sedermera vederbörande af adelen kunna få njuta de dem tillhörige jura 
patronatus och fria val med dervid hängande förmåner till godo, samt uti 
regale gäld Kongl. Maj:ts rätt, consistoriernes och församlingarnes rättig
heter oförryckte bibehållas, som dem tillböra, på sätt och vis, som kyrkio- 
lagen förmår och innehåller.

41‘Beträdes någon konungens embetsman, eho han ock vara må, hög eller låg, 
andelig eller verldslig, rekommendera eller befordra en eller annan för egen 
nytta, gåfvor, skyldskap, vänskap, gunst och höghet etc. till andra bättre 
meriterades förfång, den bör efter föregången ransakning och dom utan nå
der genast sättias utur dess tjänst och efter sakens omständighet afstraffas.

42.
Och på det tjänsterne ej måge komma i förakt, så tillägges hädanefter 
ingom någon högre karakter, än den som tillkommer det embetet han 
verkeligen förträder; dock varder Kongl. Maj:t ej betagit att med råds råde 
hugna en och annan efter förtjänst med karakter, hvilkom någon annan 
varit föredragen. Skulle en eller annan, som länge och väl tjänt, vilja taga 
afsked, då må väl honom någon förbättring på dess karakter gifvas, dock 
så, att en sådan förafskedad ej må återträda uti någon beställning, androm 
till prejudice och förfång.

43-
Och som betjänterne uti civil- och militärståndet betages all lust och åhu- 
ga, enär andre extraordinarie dem blifva föresatte, så skola hädanefter 
inga extraordinarie uti collegierne och vid regementerne förordnas, så 
framt icke vederbörande sjelfve skulle finna nödigt någon skickelig och er
faren man underdånigst att föreslå.

44*
Det är väl uti vårt rike ett urminnes bruk att den, som igenom dygd, studi
er, tapperhet och erfarenhet banat sig vägen till höga öfverhetens nåd och 
belöning, till dess efterkommandes heder uti grefve-, friherre- och adels
ståndet försättes, hvilken benådningsrätt vid den konungslige högheten 
förblifver. Men som uti Sverige redan är större myckenhet af adel, än lan
det kan tåla, så lärer Hans Maj:t vara så nådig inga flere med adelig sköld 
att benåda, än allenast några få vid dess kröning, hvilka medelst märkelige 
tjänster för riket gjort sig dertill värdige, och blifva sedermera inga adels-
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män gjorde, till dess riket sådant kan tillåta. Sammaledes bör ej heller i an
seende till tjänsten och karakteren någon med friherre- och grefvevärdig- 
het behedras, innan han genom stora och besynnerliga förtjänster gjordt 
sig dertill välförtjänt.

45-
Hvart tredje år in medio januarii böra riksens ständer sammankomma och 
dess emellan, antingen när de af Kongl. Maj:t kallas eller ock de sjelfve uti 
riksdagsbeslutet sig förbehålla att blifva sammankallade, då alle tillbörli
gen sig inställa. Vid det tillfället upptäckes hvad sedan den siste riksdagen 
är förelupit, och huru fäderneslandets tillstånd kan vara beskaffat; jämväl 
åligger det ständerne att efterfråga, huru riksens råd stält sine rådslag till 
Kongl. Maj:ts goda nöje, rikets uppkomst, vältrefnad och förkofring och 
sig sjelfve till välförtjänt heder och beröm. Hvad till rikets understöd, 
trygghet, gagn och säkerhet kan erfordras, öfverlägges och beslutes med 
inbördes samråd. Under Kongl. Maj:ts frånvaru, sjukdom eller vid dess 
dödelige afgång, hvarmed dock Gud i nåder länge ville fördröja, eller vid 
någon annan oförmodelig händelse, då riksens välfärd och ständernes fri
het sådant kan erfordra, utskrifves riksdagarne af samtel. riksens råd. Men 
om tillika tronen blifver ledig till ett nytt val, så äro riksens ständer skyldi
ge förutan någon sammankallelse den trettionde dagen efter konungens 
död sjelfmante uti Stockholm sig infinna, som vårt föreningsinstrument af 
den 24 martii vidare förmäler, med utsättande af det straff, som en sådan 
skall undergå, den vid detta tillfället med stämplingar och sammangadd- 
ningar torde bjuda till något intrång i ständernes fria val att göra. Vid den 
olyckelige händelsen åligger riddarhusföreståndarne, domkapitlet i Upsala 
och magistraten i Stockholm sådant genast uti alla landsorter till vederbö- 
randes efterrättelse allmänt kungöra. Och som landshöfdingarne då äro 
pliktige, hvar å sin ort, sådant dödsfall dem, som i länet bygga och bo, att 
berätta, så lära så många inom den föresatte tiden kunna inställa sig, att 
riksens frihet af dem förmår skyddas och försvaras, in till dess de långvä- 
gade kunna sig infinna valet med allmänt samråd att företaga.

46.
Blifver någon herrdagsman oförskyldt under påstående riksdagar eller i 
fram- och återresan med ord eller gärning antastad och illa handterad, då 
han gifvit tillkänna, att han i sådant ärende vore, så skall sådant med eds- 
öres plikt afstraffas. Ej heller bör någon herrdagsman inmanas uti häktel- 
se, der icke han beträdes med särdeles grofva förgripelser, hvarom ständer
ne genast behörig kunskap gifves.

REGERINGSFORMEN 1720 151



47-
Riksens adel utnämna alltid sjelfve landtmarskalken, sammaledes de öfriga 
stånden deras talmän. Ständerne hafva icke allenast makt sjelfve att utse och 
välja deras utskickade till riksdagar, utan ock att förordna uti deras sekrete 
utskott samt deputationer vid och emellan riksdagarne sådane personer, 
hvilka de med trygghet slike ärender kunna anförtro. Men emedan bonde
ståndet behöfver en, som förer pennan vid riksdagssysslorne, fördenskull 
kunna talmännen af alla fyra stånden träda tillsamman och välja en sekrete
rare, hvilken, sedan han således är vald, samma förrättning sig antager. Dock 
måste ingen sekreterare emot hela bondeståndets vilja dem påtvingas.

48.
Skola inga vid riksdagarne hållne protokoller, anten uti hvart och ett 
stånd, eller uti sekrete utskottet och deputationerne, till någon utlefvere- 
ras, utan böra de å sine orter uti godt förvar orubbade liggia.

49-
Kongl. Maj:t låter bibehålla samtelige riksens ständer vid deras välfångna 
gamla privilegier, förmåner, rätt- och friheter; skolandes inga nya privilegi
er ett helt stånd angående utan samtelige ständernes vetenskap, gjorde på
minnelser och samtycke utgifvas och meddelas.

50.
Kongl. Maj:t drager en nådig försorg för de tyska länder, så att deras väl- 
fångne privilegier måge stadfästas, enär någre af desse länder ifrån fienden 
återbekommas.

51-
Städerne i riket förblifva vid deras välfångne privilegier och rättigheter, 
som dem af forna konungar gifne och förlänte äro; dock så att de af rik
sens ständer efter tidernes omständigheter lämpas. Städernes enskilte me
del ega magistraterne tillika med borgerskapet till aflöningar och publique 
byggnad efter staten och privilegier att disponera; dock göres för dem å ve
derbörlig ort redo och räkning, börandes öfverskottsmedlen till inga andra 
usus än till städernes upprätthållande, prydnad och förbättring användas.

Detta allt hafve vi nu här församlade riksens ständer med enhälligt sam
råd funnit vara nödigt till rikets ordentelige styrelse för oss, våre hemma
varande medbröder och efterkommande, så födde som ofödde, att stadga, 
besluta och förafskeda. Vi fägne oss billigt, att Hans Kongl. Maj:t vår al- 
lernådigste konung försäkrat denne regeringsform att antaga, stadfästa 
och underskrifva med nådig vilja och befallning, att den hädanefter för en 
fundamental lag och stadga skall aktas och efterkommas. Vi göre oss så 
mycket mera försäkrade om ett ordenteligit, lycksaligt och förnöjt rege-
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mente, som Hans Maj:t med Guds mäktige bistånd sig föresatt att grunda 
sin myndighet med mildhet och rättvisa uti undersåtarnes hjertan och såle
des med välvilja, nåd och godhet uti ett rätt konungsligit välde öfver oss 
att råda, styra och regera. Deremot skole vi efter vår underdånige trohets- 
och edsplikt Hans Kongl. Maj:t rätta lydno hålla, bud dess fullkomna i 
allo ty försvarligit är för Gudi och mannom honom att bjuda och oss att 
göra, allan rätt hålinan hans och vårom, som trogne män och undersåtare 
egnar och bör. Till yttermera visso hafve Sveriges rikes råd och ständer det
ta med våre namns underskrifvande och våre insegels undertryckande ve
lat bestyrkia, stadfästa och bekräfta, som skedde i Stockholm den andra 
maj år ett tusend sjuhundrade och tjugu.

Uppå samptel. ridderskapet 
och adelens vägnar 

Arvedh Horn 
p. t. landtm.

På presterskapets 
vägnar 

Matthias Steuchius.

På borgareståndets 
vägnar 

J. Bunge.

På bondeståndets 
vägnar 

Jacob Olsson.

( Underskrifterna efter exemplaret i riddarhusarkivet.)

Detta allt, som uti denne regeringsform föreskrifvit står, hafve vi således 
öfvervägat och godtfunnit, att det må och skall till verkställighet bringas 
och för allmän vedertagen fundamentallag gälla, så att vi icke allenast det, 
som häruti vår konungslige person, makt och rättighet angår, med nåder 
och välbehag upptaga, utan jämväl stadga, bjuda och befalla, att alla de, 
som oss och våra efterkommande samt riket med huldhet, lydno och hör
samhet förbundne äro, denne regeringsform böra erkänna, iakttaga, efter- 
lefva och hörsamma. Till yttermera visso hafve vi detta med egen hand un
derskrivit och bekräftat samt vårt kongelige insegel låtit vitterligen hängia 
här nedanföre, som skedde i Stockholm den andra maji år ett tusend sju
hundrade och tjugu.

FRIEDRICH.
(L.S.)

(Underskriften efter exemplaret i riddarhusarkivet.)

REGERINGSFORMEN 1720 153



Tryckfrihetsförordningen 1766

Dokumentet ingår i ”Frihetstidens grundlagar och konstitutionella stad
gar”. Med understöd av statsmedel utgivna av Riksarkivet, genom Axel 
Bruzewitz. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 
1916.

Axel Bruzewitz kommentar: Avskrift bland k. originalförordningar; 
namnunderskrifterna efter årstrycket.

Tryckfrihetsförordningen den 2 december 1766
Vi Adolph Friedrich etc. göre vitterligit, att då vi eftersinnat den stora båt
nad allmänheten af en rättskaffens skrifve- och tryckfrihet tillflyter, i det en 
obehindrad inbördes upplysning uti hvarjehanda nyttiga ämnen icke alle
nast länder till vetenskapers och goda slögders uppodling och utspridande, 
utan ock gifver en hvar af våre trogne undersåtare ömnigare tillfälle att 
dess bättre känna och värdera ett visligen inrättadt regeringssätt; äfvensom 
ock denna frihet bör anses för ett af de bästa hjelpemedel till sedernas för
bättring och laglydnadens befrämjande, då missbruk och olagligheter ge
nom trycket blifva för allmänhetens ögon ådagalagde, så hafve vi i nåder 
funnit de förra i detta mål gjorde författningar tarfva den behöriga rättelse 
och förbättring, att all tvetydighet och ett sådant tvång, som med det på
syftade ändamålet ej bestå kan, måge utur vägen rödjas.

I sådant afseende och sedan vi häröfver inhämtat riksens ständers un
derdåniga utlåtande, hafve vi i nåder godt funnit, att det tillförene inrätta
de censorsämbetet numera alldeles bör upphöra samt ej eller vårt och rik
sens cancelliecollegio hädanefter tillkomma att öfverse, gilla eller ogilla de 
till tryckning ärnade skrifter, utan komma authorerne sjelfve jemte bok- 
tryckarne för det, som i trycket utgifves, efter denna vår nåd. förordning, 
hvarigenom de förra stadgar om censuren alldeles upphäfvas, att ansvarige 
vara; dock hvad angår skadelige böckers införande och försäljande på bok- 
lådorne, förblifver tillsynen deröfver hädanefter hos vårt cancelliecollegium 
och vederbörande consistorier, som äga deröfver hand hålla, att ej någre 
förbudne och förföriska böcker, antingen uti theologiska eller andre ämnen, 
måge få utspridas.
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§ I.

Ingen vare tillåtit något skrifva eller genom trycket utgifva, som strider 
emot vår rätta tros bekännelse och den rena evangeliska läran; hvar, som 
dermed beträdes, vare till tryhundrade dir smts böter förfallen.

Innehåller skriften smädelse mot Gud, varde dömd efter allmän lag. Och 
på det irrige lärosatsers insmygande dess bättre förekommas må, skola alla 
manuscripter, som i någor måtto angå läran och våra christendomsstycken, 
förut af närmaste consistorio öfverses, och ingen boktryckare vid tvåhun
drade dir smts vite sig fördrista att utan consistorii påskrifne tillåtelse, hvil- 
ken ock tillika tryckas bör, sådane skrifter genom trycket utgifva.

§ 2.

Svea rikes oryggeliga grundlag är, att en konung skall vara; han och ingen 
annan regera riket sino med och icke utan, mindre emot riksens råds råde 
efter de af ständerne gillade och fastställte lagar samt efter honom dess 
manlige bröstarfvingar på sätt, som riksens ständers förening angående 
successionen af år 1743 förmår; att ingen annan magt må äga lag stifta el
ler förändra än riksens lagligen församlade ständer likmätigt deras riks- 
dagsmannafullmagt; att ej något stånds privilegier utan med alla fyra stån
dens enhällige samtycke kunna vidröras eller förändras; ej nya skatter och 
utlagor utom riksens ständers vettskap, fria vilja och samtycke riket påläg
gas, samt ty förutan hvarken krig få begynnas eller riksens mynt till skrot 
och korn förhögning eller afslag undergå; såsom ock riksens råd hvar för 
sig äro alltid ständer för sine inför K. Maj:t gifne rådslag samt embetsmän 
för deras förrättningar till ansvar skyldige.

Desse grundlagar med flere, som riksens ständers för oryggelige fastställt 
eller fastställandes varda, må ingen sig fördrista genom skrifter eller tryck 
i någon måtto bestrida eller anfäkta vid tryhundrade dir smts böter.

§3-
Djerfves någon i utgifna skrifter bruka lastande eller för klenliga omdömen 
om oss och vårt konungahus eller gör någon konungens och rikets råd så
dane tillvitelser, som å deras ära gå eller eljest smädeliga äro, varde dömd 
efter allmän lag.

Förgriper sig ock någon på förberörde sätt emot riksens ständers, den 
skall efter brottets större eller mindre grofhet antingen till lifvet straffas el
ler med annan svår kroppsplikt beläggas.

Skrifver någor smädeskrift eller det eljest skymfeligen och förklenligt är 
mot rikets ämbetsmän eller någon annan medborgare, plikte efter allmän 
lag. Så vare ock ingen tillåtit att i allmänna skrifter sig betjena af smädeli
ga utlåtelser om krönta hufvuden eller deras närmaste blodsförvanter och 
samtida regerande magter; icke eller att skrifva och i trycket utföra något,
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hvarigenom en uppenbar last främjas eller försvaras och således med är
barhet, en rättskaffens naturlig och christelig sedolära samt dess grunder 
icke öfverensstämmer; hvar, som häremot bryter, vare till tryhundrade dir 
smts böter förfallen.

§4-
Boktryckaren utsätter på titulbladet författarens namn, såframt denne ej 
åstundar vara onämnd, hvilket icke förnekas bör, och tage boktryckare i 
sådan händelse till sin säkerhet hans skrifteliga bevis, att han skriften för
fattat; dock bör alltid, ehvad skriften är utan namn eller icke, derå sättas 
åratalet; försummar boktryckare det, böte tuhundrade dir smt.

Är skriften utan namn och gitter ej boktryckaren bevisligen det uppgif- 
va, när åtal derå göres, stånde sjelf i allt det ansvar, som skriftens författa
re stå bordt; men gitter han authoren uppgifva, vare från allt ansvar fri.

Af allt, hvad som tryckes, vare boktryckaren skyldig att efter förra van
ligheten aflemna sex exemplar, så snart de äro tryckte, deraf vårt och rik
sens cancelliecollegium, riksarchivum, vårt biblioteque och alla trenne aca- 
demierne i riket hvar sitt exemplar undfår; försummar boktryckaren detta, 
böte etthundrade dir smt. Och på det förbrytelser emot denna vår nåd. för
ordning må vederbörligen beifrade varda, skall det icke allenast tillhöra 
vår justitiæcanceller samt vederbörande ombudsmän och fiscaler att derpå 
hafva ett noga inseende samt befordra den brottslige till laga näpst, utan 
vele vi ock tillåta, det hvar och en af våre trogne undersåtare må äga rät
tighet att i sådan sak, som angår brott emot denna förordning, talan föra, 
hvilket alltid bör ske på ordenteligit sätt vid vederbörande domstol efter 
föregången laga stämning och parterne å ömse sidor deras laga rättegångs- 
förmoner få till godo njuta; äge ock domaren genast vid rättegångens bör
jan att pröfva, huruvida skäl vara kan att alla befinteliga exemplar af den 
öfverklagade skriften måge till sakens slut under qvarstad och säkert för
var ställas. Varder skriften sluteligen för skadelig och förbuden ansedd, 
böra alla exemplaren confisceras och förstöras. Finnes åter käranden utan 
tillräckeliga skäl hafva åtal gjordt, stånde han samma straff, som den an
klagade bordt undergå, om han brottslig varit, och upprätte therjemte al
lan skada.

§ 5-
Hvad vi således i de trenne förstnämde §§ i nåder tydeligen stadgat om 
det, som i skrifvande och tryck bör aktas förbudit, må ingen utom dess 
bokstafveliga innehåll på något sätt draga eller förtyda, utan bör allt hvad 
deremot icke klarligen strider anses lofgifvit att skrifva och trycka, på hvad 
språk eller uti hvad skrifart det kan vara författadt, antingen uti theologis- 
ka ämnen, sedoläran, historien eller någon af de lärda vettenskaper, angå-
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ende den allmänna eller enskildte hushållningen, collegiers och ämbets
mäns göromål, societeter och samfund, handel, näringar, slögder och kon
ster, hvarjehanda uppgifter och inrättningar med mera sådant, som till all
mänhetens nytta och upplysning lända kan; äfvensom ock ingen förmenes 
utgifva afhandlingar angående riksens allmänna rätt och dertill hörige 
stycken, deruti en hvar, allenast skriften ej i någor måtto kränker de i z:dra § 
här ofvanföre nämnde oryggelige grunder at regementsförfattningen, må 
äga obehindrad frihet att uppgifva sine tankar om allt, som medborgares 
både rätt och skyldigheter rörer samt till någon förbättring eller förekom
mande af skadelige fölgder tjena kan; hvilken frihet ock bör sträcka sig till 
alla lagar och författningar i gemen, som redan fastställte äro eller hädan
efter stadgade varda.

Vare ock i lika måtto tillåtit att skrifva och trycka låta om rikets förbin
delser med andre magter samt fördel eller skada af äldre eller nyare för
bund eller derom gjorde propositioner, i hvilket afseende jemväl alla med 
främmande magter slutne afhandlingar måge få tryckas, dock ej någon del 
deraf, som hemlig vara bör; mindre må det förnekas att om andre folkslags 
borgerliga författningar, deras fördelar, afsigter, handel och hushållning, 
styrka och svaga, lynne och seder, bedrifter och misstag antingen särskildt 
eller jemnförelsevis något afhandla och trycka låta.

§ 6.
Under denna tryckfrihet kommer dernäst att begripas alla skriftväxlingar, 
species facti, handlingar, protocoll, domar och utslag, lika ehvad de till den 
förflutne tiden äro hörande eller hädanefter begynnas och fortsättjas, före
tes, föras och utfärdas både för, under och efter rättegången vid under
domstolar, hof- och öfverrätter, collegier, våre befallningshafvande, consis- 
torier eller andre publique värk samt utan åtskillnad af målens egenskap, 
antingen desse äre civile, criminelle, ecklesiastique eller eljest religionsstri- 
digheter i mer eller mindre måtto rörande; äfven ock äldre och nyare be
svär och förklaringar, deductioner och contradeductioner, som till vår jus- 
titiærevision blifvit ingifne och ingifvas, jemte de i vår nedre revision 
hållne protocoll lika med de ämbetsbref och memorialer, hvilka ifrån justi- 
tiæcancellerens expedition redan blifvit utfärdade eller framdeles kunna 
utfärdas; dock att ej någon må belastas att utlösa och trycka mer af allt 
detta antingen in extenso eller uti sammandrag såsom en species facti, än 
han det sjelf äskar och för nödigt finner, och hvilket uppå anmälan derom 
genast bör utlemnas till en hvar, som sig derom anmäler, vid ansvar, som 
uti nästföljande § sägs. Men uti brottmål, hvilka genom vänlig förlikning 
enskildte personer emellan bilagde blifvit, må ingen utan parternes bifall, 
så länge de ännu lefva, denne frihet nyttja; äfvensom ifall något, som rörer
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grofva, mindre kände missgärningar och styggelser, hädelser emot Gud 
och verldslig öfverhet, leda och listiga påfund vid desse och andre svåre 
brottmål, vidskepelser och annat dylikt skulle i rannsakningar eller domar 
inflyta, bör sådant alldeles uteslutas.

§ 7-
Emedan ett på lag grundadt votum icke behöfver döljas, der utslaget intet 
annat är än domarens röst, en rättvis domare ej eller har att frukta för 
menniskor, när han äger ett tryggt samvete, tvärt om det gläder honom, att 
hans oväldughet blifver känd och derigenom hans heder ifrån misstankar 
och vidriga omdömen tillika bevarad; alltså att förekomma de flere slags 
äfventyrliga fölgder af obetänksamma omröstningar, finne vi desslikes i 
nåder för godt, det måge de under en ej mindre onödig än skadelig tysthet 
nu mer icke längre hållas; hvarföre, eho som sig anmäler, ehvad han har 
del i saken eller ej, att uti mål, hvar som hälst votering förevarit, vilja låta 
trycka äldre och nyare omröstningsprotocoll, må de, så snart dom eller ut
slag i saken fallit, genast emot lösen utgifvas, då vid hvart och ett votum 
den voterandes hela namn bör tillika tydeligen utsättas, antingen det är vid 
underdomstolarne eller hof- och öfverrätterne, collegierne, executionssä- 
ten, consistorierne eller andre publique värk, och det vid förlust af ämbetet 
för den, som detta vägrar eller sig i någor måtto häremot sätter; komman
des i följe häraf tysthetseden att hädanefter i denna del jemkas och rättas.

§8.
Med herrar riksens råds egne voteringar förutan i de mål, som hemliga 
ministerielle ärender angå, så ock med betänkanden och förklaringar öfver 
de ansökningar eller besvär, som hos riksens ständers anmälas skola eller 
anmälte blifvit, vare på enahanda grund och sätt, som i föregående § om- 
förmäles, lag samma.

§9-
Jemte rättegångs- och andre öfvannämde handlingar skall det ock stå hvar 
och en part fritt, som hafver någon sak eller något annat dess rättighet rö
rande mål, uti hvad domstol eller publiquet värk det vara må, såsom ock in
för oss sjelfve, riksens ständers, deras deputationer och utskott, till att der- 
öfver låta trycka en berättelse eller så kallad species facti med de dertill 
hörande handlingar, som han för sig nödigt pröfvar; dock att han härutin- 
nan håller sig vid sanningen, så kärt honom vara må att undvika det ansvar, 
som lag förmår.

§ io.
Yttermera varder tryckning tillåten af alla de domar och utslag, resolutio
ner, rescripter, instructioner, constitutioner, reglementer och privilegier
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med mera dylikt af hvad art och beskaffenhet de vara måge, som för detta 
äro utgångne och än vidare utgå ifrån vår rådcammare och cancellie, de
partements eller expeditioner samt våre och riksens hof- och öfverrätter 
och collegier tillika med deras och andre ämbetsmäns ämbetsbref; hit höra 
ock alla societeters och värks samt enskildte personers memorialer, ansök
ningar, projecter och förslager, betänkande, besvär med utslag och svar 
derå, såsom ock alla ämbetsmäns bevisliga så laglige som olaglige göromål 
och förrättningar med hvad sig dervid tilldragit, nyttigt eller skadeligt. 
Och bör till den ändan uti alla archiver fri tillgång lemnas att sådane hand
lingar få in loco afskrifva eller i bevittnad afskrift utbekomma, och det vid 
ansvar till görandes, som uti 7 § av denna förordning stadgadt är.

§ ii.

Alla riksdagsrelationer, ifrån hvad ort och ställe de än blifvit för detta ut
färdade, måge också få tryckas af hvem som hälst sig dertill anmäler, dock 
att hvad deruti omförmäles, som under operation eller afhandling med och 
på främmande orter hemlighet kräfver, ej må utlefvereras och allmänt gö
ras. De riksdagsrelationer åter, som framdeles komma att afgifvas, vele vi 
nåd. försorg derom hafva, att de på lika sätt måge genom trycket utkom
ma i så god tid innan hvarje härefter infallande riksdags början, att en och 
hvar må äga tillfälle ej mindre att om tillståndet i riket göra sig i möjeli- 
gaste måtto underrättad än att sedermera medelst nödige erinringar samt 
nyttige förslager och uppgifter kunna till allmänt väl desto lättare bidraga; 
hvarförutan de memorialer och dictamina ad protocollum, som till riksens 
ständers ingifvas, j em väl fritt måge tryckas af hvem det hälst äskar. Äfven- 
ledes tillåtes att trycka deputationernes betänkande med deras protocoller 
och voteringar på sätt, som 7 § förmår, dock ej förrän betänkanden till ple
na äro ingifne. Och som regeringssättet fordrar, att allt blifver lagligen af- 
gjordt, och att alle våre trogne undersåtare må varda öfvertygade om deras 
fullmägtiges redelige uppförande vid riksdagarne, så lemnas frihet att 
trycka alla ståndens protocoll och voteringar på förenämnde sätt, hvilket 
äfven vare sagt om allt, hvad ifrån sekreta utskottet till plena inkommer, 
jemväl ock våre egne till riksens ständers ingifne nåd. propositioner, som ej 
innehålla något hvad hemligit vara bör.

§ 12.
En sannfärdig historia om framfarne konungar och regenter samt deras 
ministrer har både i äldre och senare tider hos de mästa folkslag varit högt 
aktad såsom närmast ledande till vigtiga föremål att meddela de regerande 
herrar och personer tänkvärdige efterdömen af visliga och lofvärda bedrif
ter, men deremot högstnödiga varningar emot förhastade, obetänkte, ill- 
fundige eller ock grymme och neslige rådslag och gärningar, såsom ock att

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 1766 159



de lydande kunna af förriga regementshändelser de dem tillständige skyl
digheter, fri- och rättigheter samt allmän och enskildt säkerhet desto bätt
re efterkomma, känna, förstå, vårda och försvara. Nu på det uti sådane 
historiske arbeten ej något saknas måtte, som till deras fullständighet tjena 
kan, vele vi j em väl i anseende till dem utsträcka friheten i pennor och tryck 
så långt, att alla de synnerliga dels hemlige, dels mer bekante händelser el
ler bekante anecdoter, hvilka under framfarne regeringar, så här i riket som 
annorstädes, sig tilldragit, måge tillika med politiska reflectioner öfver de
samma få allmänna göras.

§ i3-
I öfrigit vele vi i nåder härmed än ytterligare förklara, att som det blefvo 
för vidlyftigt att alla förefallande ämnen, mål och ärender så noga utsätta, 
är vår nåd. vilje och befallning, det samtelige våre trogne undersåtare måge 
äga och nyttja en fullkomlig och obehindrad frihet att uti tryck allmänt 
kunnogt göra allt, hvad som genom de trenne första §§ eller eljest uti den
ne vår nåd. förordning icke finnes uttryckligen förbudit, och att ännu min
dre något, som öfver alla här frammanföre utmärkte tillåtelige mål och 
ärender kan blifva, anmärkt, påmint eller eljest reflectionsvis i dagsljuset 
framlagt, någonsin må under förevändning att innebära tadel, klander el
ler critique förkastas eller ifrån trycket utestängas.

§ T4-
Och på det våre trogne undersåtare framgent må om denne utstakade 
skrif- och tryckfrihets osvikeliga bestånd äga all den fullkomliga trygghet, 
som en oryggelig grundlag medförer, finne vi godt härmed förklara, det 
ingen, eho han vara må, vid vår konungsliga onåde skall sig understå nå
gon den ringaste förtydning eller inskränkning af detta vårt nåd. förord
nande tillstyrka, mindre att af egen myndighet till en sådan inskränkning i 
mer eller mindre måtto försök göra, samt att vi icke ens sjelfve vele tillåta 
någon den minsta ändring, rubbning eller förklaring, som till skrif- och 
tryckfrihetens inskränkning leda kan.

§ *5-
De uti denna vår nåd. förordning utsatte böter komma att delas till tre
skiftes.

Det alle, som vederbör etc.

ADOLPH FRIEDRICH.
Joh. v. Heland.
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Regeringsformen 1772

Dokumentet ingår i ”Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt 
konungaförsäkringar 1611-1800” utgiven av Emil Hildebrand, P. A. 
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1891.

Hildebrands kommentar: Av regeringsformen 1772 finns i Riksarkivet 
två exemplar på pergament, båda underskrivna av ståndens talmän och 
med konungens egenhändiga konfirmation.

Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers faststälda 
regeringsform
daterad Stockholm den 21 augusti 1772.

Vi Gustaf med Guds nåde Sveriges Götes och Vendes konung &c., arfvinge 
till Norrige samt hertig till Schlesvig-Holstein &c. göre vetterligit, att som 
vi ifrån början af vår regering oafbrutit velat använda vår konungsliga 
makt och myndighet till rikets upprättelse, styrka och vältrefnad, samt till 
våre trogne undersåtares förkofring, säkerhet och sällhet och vi till vin
nande deraf i nåder funnit fäderneslandets nuvarande tillstånd fordra, det 
en till förenämde högstnyttige ändamål lämpad förbättring af grundlagar
na varit oumgängelig, samt derföre, efter nogaste öfvervägande och pröf- 
ning, författat en form för rikets styrelse och regering, hvilken riksens nu 
församlade ständer enhälligt antagit och besvurit; alltså vele vi i nåder den
na således af riksens ständer samtyckta regeringsform härmed gilla, be
kräfta och bestyrka på sätt och vis, som den i sjelfva bokstafven ord ifrån 
ord härefter följer:

Vi efterskrefne Sveriges rikes råd och ständer, grefvar, friherrar, bisko
par, ridderskap och adel, klerkeri, krigsbefäl, borgerskap och menige all
moge, som nu här församlade äro, för oss och våre hemmavarande med- 
bröder, göre vetterligit, att som vi igenom en olyckelig erfarenhet funnit, 
att under namn af den ädla friheten åtskillige våre medborgare upphäfvit 
sig till herravälde, hvilket blifvit så mycket olideligare, som det uppkom
mit under sjelfsvåld, har sig befäst igenom egennytta och hårdheter, har 
änteligen blifvit understödt af främmande makt och välde, till hela sam
hällets olycka, hvilket hade störtat oss i den största osäkerhet igenom la-
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gens vrångvisa uttydning och änteligen till slut kunnat ådraga riket (alles 
vårt kära fädernesland) de bistra öden, som förra tiders historier och våre 
grannars efterdömen oss visa, om ej nitiske medborgares mandom och 
kärlek för fosterlandet, understödde af den stormäktigste furstes och her
res Gustaf den tredjes, Sveriges, Götes och Vendes konungs, alles vår aller- 
nådigste konungs och herres nit och bemödande, oss derifrån ryckt och 
frälsat hade; så hafve vi varit betänkte uppå att så befästa vår frihet, att 
den ej kunde kränkt blifva af en tilltagsen och för riket ej rättsinnad regent 
eller ock af äregirige, egennyttige och förrädiske medborgare samt hädske- 
fulle och högmodige fiender, så att det urgamla Svea och Göta rike måtte 
städse blifva ett fritt, sjelfständigt konungarike. Fördenskull hafve vi bevil
jat och stadfäst, som vi härmed förklare och stadfäste denna regements- 
form att vara en oryggelig och helig grundlag, hvilken vi för oss och våre 
efterkommande, så födde som ofödde, utfäste oss efterlefva, dess bokstaf- 
veliga innehåll följa, samt för vår och rikets fiende anse den eller dem, som 
oss vilja leda att derifrån afvika, alldeles som han ord ifrån ord härefter ly
der:

§ i.

Enighet i religionen och den rätta gudstjänsten är den kraftigaste grundva
len till ett lofligit, samdrägtigt och varaktigt regemente. Så skall härefter, 
som tillförene, så väl konunger som alle embetsmän och undersåtare här i 
riket först och främst blifva vid Guds rena och klara ord, såsom det uti de 
profetiska och apostoliska skrifter författadt, uti kristeliga symbolis, Lut- 
heri cathechismo, den oförändrade augsburgiska confession förklaradt och 
i Upsala concilio samt förra riksens beslut och förklaringar deröfver stad
gat är, så att kyrkones rätt bör styrkas, oskaddan allan konungsligan rätt, 
kronones och all Sveriges allmoga.

§2.

Konungen eger styra rike sino, som Sveriges lag säger, han och ingen annan, 
rätt och sanning styrka, älska och gömma, men vrångvisa och orätt förbju
da, afskaffa och nedertrycka; ingen förderfva till lif och ära, lem och väl
färd, utan han lagligen förvunnen och dömder är, och ingen afhända eller 
afhända låta något gods, löst eller fast, utan laga dom och ransakning samt 
styra riket efter konungabalken, landslagen och denna regeringsform.

§ 3-
Med successionsordningen till riket blifver alldeles vid arfföreningen, så
som den år 1743 i Stockholm gjord och vidtagen blifvit, samt enligt med 
det, som Vesterås arfförening af 1544 och Norrköpings beslut år 1604 
stadga och förmå.
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§4.
Näst konungens höghet hafver af ålder varit och skall härefter blifva största 
vyrdning hos riksens råd, som konungen allena sig tager och väljer af in- 
föddom riddarom och svännom, som Kongl. Maj:t och riket med huldhet, 
trohet och manskap förbundne äro. Och emedan de ej till något vist tal sät
tas kunna, förty att man så många hälst ordnar, som riksens tarf och heder 
kräfver; likväl skola de ordinarie vara sjutton, inneslutandes riksens höga 
embeten och generalguvernören af Pommern. Dessas samt- och i synnerhet 
åhåga skall vara att råda Kongl. Maj:t i rikets angelägna värf och ärender, 
då de af Kongl. Maj:t derom rådfrågas; styrka till all riksens rätt; råda ho
nom det honom och riket gagneligast är efter deras bästa förstånd; styrka 
ständerne och allmoge till trohet och villighet; alltid låta sig vårda om ko
nungens och riksens rätt, höghet, sjelfständighet, gagn och välstånd och så
ledes, som 1602 års riksdagsbeslut talar, råda, som deras embete kräfver, 
men ej regera. För öfrigt äro riksens råd konungen allena förbundne och en
dast honom ansvarige för deras råd; dock kan ej konungen dem någon 
olycklig utgång, som emot deras votering, förmodan, tanka och på skäl 
grundade mening hända kan, förebrå eller dem tillräkna, särdeles om verk
ställigheten af goda rådslag icke ernår sitt påsyftade ändamål igenom dess 
vållande, som det ålegat och varit anbefalt att utföra och förrätta.

§5-
Konunger eger styra och råda, frälsa och beskydda borgom och landom 
och allom sin och kronones rätt, som lag och denna regeringsform säger.

§ 6.
Emedan afhandlingar om fred, stillestånd eller förbund, vare sig offensive 
eller defensive, sällan tåla det ringaste dröjsmål samt nödvändigt begära 
den största tystlåtenhet; fördenskull öfverlägger Kongl. Maj:t med riksens 
råd i sådana vigtiga mål och, sedan han deras mening öfvervägt och in- 
hemtat, tager de mått och utvägar, hvilka han sjelf för riket finner bäst och 
nyttigast vara; dock skulle i sådana vigtiga mål riksens råd enhälligt öfver- 
ensstämma i en mening, som stridde emot den Kongl. Maj:t eger, då låter 
Kongl. Maj:t förblifva vid riksens råds tanka; men skulle meningarne vara 
åtskilde, då pröfvar Kongl. Maj:t och antager den mening, som han sjelf 
bäst och nyttigast finner.

§ 7-
Då konung främling är, rese ej ur rike sino utan riksens ständers vetskap 
och samtycke; men är han svensk och infödd, meddele då allenast sin före
sats till riksens råd och inhemte på sätt, som föreskrifvet står och den 6:te § 
förmår, deras råd och tankar.
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§ 8-
Och på det alla hos Kongl. Maj:t förefallande mångahanda riksens ärender 
och förrättningar med så mycket större drift och ordning måge afgöras, så 
komma sysslorne riksens råd emellan att fördelas på sätt, som det Kongl. 
Maj:t nyttigast och lämpeligast synes, emedan Kongl. Maj:t allena, som 
hufvud för hela riket, är ansvarig Gud och fosterlandet för dess styrsel; och 
i alla desse mål, sedan Kongl. Maj:t hört de af herrar riksens råds tankar, 
som om sådane ärender kunnoge äro och Kongl. Maj:t dertill kallar, så 
eger Kongl. Maj:t votum decisivum; dock skola härifrån undantagas alla 
justitieärender, hvilka af hofrätterne, krigsrätterne och alla domstolar i ri
ket afgöras och sedan under justitierevisions slutelige afdömmande hörer, 
hvilken alltid skall bestå af sju riksens råd, som uti domareembeten bruka
de varit och äro kände för rättvise och lagfarne män, samt hvarest Kongl. 
Maj:t sjelf, nu som förr, är närvarande, egandes der endast tvenne röster 
samt, då meningarne äro lika, votum decisivum.

§9-
Kongl. Maj:t allena tillkommer att göra nåd, återgifva ära, lif och gods i 
alla brott, som ej uppenbarligen strida emot Guds klara ord.

§ 10.
Alla högre tjänster, ifrån öfverstelieutenant till och med fältmarskalk, bäg
ge inclusive, och alla dessas vederlikar både i andeliga och verldsliga stån
det utdelas af Kongl. Maj:t uti sittande råd på följande sätt: att enär någon 
öppning sig tilldrager, då böra riksens råd göra sig underrättade om alla de 
personers skicklighet och förtjänster, som sådane angelägne embeten söka 
och hvilka kunna komma i consideration, och sådant Kongl. Maj:t före
draga, samt sedan Hans Maj:t gjort dess nådiga utnämnande uti rådet, 
hvilken hos Hans Kongl. Maj:t kommit i nådig åtanka att befordras till 
samma beställning, då göra riksens råd dervid deras nödiga påminnelser 
inför protokollet och skrida icke till någon vidare votering. Till alla öfriga 
tjänster föreslås Kongl. Maj:t af collegierne och andre vederbörande tre de 
förståndigaste, värdigaste och till den lediga beställningen tjänligaste per
soner, som finnas att tillgå, hvarvid en eller annan meriterad man utom 
collegium kan ihugkommas, samt tillika anmälas alla de till denna syssla 
sökande competente personer. Vid regementerne förhålles med föreslående 
till lediga beställningar efter konung Carl den XILtes utgifna förordning af 
den 6 novemb. 1716. Skulle vid föreslående någon befinnas vara för när 
skedt eller utan skäl förbigången, då komma vederbörande att derföre stäl
las i ansvar. Utaf de sökande utväljer Kongl. Maj:t den, som han dertill 
skickligast finner. Men alla de lägre tjänster, hvilka collegierne, consistori- 
er, öfverstar vid regementerne samt andre stater före år 1680 varit vane att
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förgifva, blifva nu och hädanefter till deras enskilte utdelande. Ej måge 
främmande utländske män, vare sig furstar, prinsar eller andre personer, 
hädanefter brukas eller sättas till någre riksens beställningar, hvarken uti 
civil- eller militärståndet, Kongl. Maj:ts hof undantagit, om icke de kunna 
genom lysande och stora egenskaper göra riket en stor heder och märkeligt 
gagn. Till alla dessa tjänster skall endast skicklighet och erfarenhet föra, 
utan afseende på gunst eller födsel, då de ej med skicklighet förknippade 
finnas. Med erkebiskops, biskopernes och superintendenternes val skall sig 
förhålla efter förra vanligheten, då Kongl. Maj:t allena utnämner en af de 
trenne, hvilka af vederbörande honom blifvit föreslagne. Med kyrkoher- 
darnes tillsättande skall förhållas alldeles som 1720 års regeringsform 
stadgar och förmår, samt de författningar, som sedermera derom stadfästa- 
de äro.

§ ii.

Kongl. Maj:t eger allena upphöja till adeligt stånd och värde de, som ige
nom trohet, dygd, tapperhet, studier och erfarenhet sig af Kongl. Maj:t och 
riket välförtjänte gjort. Men som uti Sverige är stor myckenhet af adel, så 
lärer Kongl. Maj:t vara så nådig och inskränka detta antal till etthundrade 
femtio, hvilka 150 nya ätter ridderskapet och adelen ej kunna vägra intro
duktion. Likaledes kan ej ridderskapet och adeln vägra introduktion för de 
riddersmän, hvilka Kongl. Maj:t med grefligt och friherrligt stånd benåda 
vill och sig dertill gjordt välförtjänte genom stora och besynnerliga för
tjänster.

§ 12.
Alla ärender, som ej äro här ofvanföre undantagne, låter Kongl. Maj:t sig i 
kabinettet föredraga eller ock på en af divisionerne af rådkammaren, om 
det Kongl. Maj:t lämpeligare synes eller ock Kongl. Maj:t ville deröfver in- 
hemta flere riksens råds tankar; men då bör det likväl anses, som hade det 
varit föredragit i kabinettet.

§ 13-
Såsom riket är vidt, ärenderna många och vigtigare, än att konungen för
mår dem ensam utreda; ty tarfvar han embetsmän och höfdingar, som ho
nom bistå.

§ i4-
Till sysslornas idkesamma skötsel, förrättning och drifvande äro visse col- 
legier förordnade, hvilke, som armarne vid kroppen, sträcka sig till allt 
det, som i riket göras och uträttas bör. De ega rätt och makt, hvar och en 
uti sin beställning, på konungens och sitt dragande kall och embetes väg
nar, att bjuda och befalla sina underhafvande, att påminna dem, som un-
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der deras försorg och lydno äro, om deras plikts fullgörande, fordra af 
dem besked för deras förrättningar och gifva Kongl. Maj:t så derom, som 
angående sine egne sysslor all nödig och åstundad underrättelse.

§ i5-
Uti hofrätten, som är konungens högsta nämd, är en president, som ige
nom lärdom och lagfarenhet gjort sig till domareembetet skickelig och haf- 
ver till bisittare en vicepresident och de vanlige hofrättsråd och assessorer. 
Desse höge domstolar ega hvar å sin ort hafva uppsikt och vård, att lag 
och rätt försvarligen och väl skipas efter Sveriges beskrefne lag, stadgar 
och förordningar, hvilka utan vrängande efter rätta ordaförståndet måste 
iakttagas samt vid dömandet följas; att således hofrätterne utan förmån, 
egennytta och andra afsikter göra hvar och en rätt, som inför Gud och 
Kongl. Maj:t de kunna försvara, på det icke orättfärdighet måtte förderfva 
land och rike. Ej må någon ridders- och adelsman uti sådana tillmälen, 
hvilke angå dess lif och ära, dömas vid annan domstol än vid hofrätterne, 
alldeles som privilegierne och rättegångsprocessen af år 1615 sådant för
ordnar, stadgar och bjuder; dock så att ransakningen sker in loco och inga 
andra criminelle saker, än de som lif och ära angå, derunder måge dragas. 
Hofrätterne tillkommer ock att hafva noga inseende öfver underdomarne 
på landet och i städerna, som ock exekutorer, och när af oförstånd, slum- 
meraktighet eller penningegirughet något af dem föröfvas, sådant efter 
hvart måls särskilta beskaffenhet genast ställa under tilltal, dom och straff. 
Men om någon beträdes hafva uppsåteligen af hat, illvilja eller begärelse 
till mutor vrängt rätten och således sargat sitt samvete och skadat sin näs
ta till lif, ära och välfärd, en sådan bör ej med böter eller afsättning, utan 
med förlust af lif och ära, som saken är till, umgälla sin ondska och vanart 
alldeles efter Sveriges lag. Så böra ock ej sådana förbrytelser nedtystas och 
genom medhåll, flat- eller otidig barmhertighet skonas, på det icke i så 
grannlaga mål andre måtte föranlåtas till rättvisans sjelfsvåldiga missbruk, 
när de se, att på fel, förseelse och arghet ej följer en skälig näpst och väl
förtjänt straff. Deremot böra de, som af illvilja, obetänksamhet och hämd 
med smädefulla, ärerörige eller ock anstötelige ord och skrifter angripa do
mare och exekutorer vid deras embetens förrättande, utan att gitta fullty- 
ga, hvad de beskylt och förebragt, med hårda straff efter hvart måls be
skaffenhet straxt straffas, på det att kitslige, arge och vanartige menniskor 
sig deraf sky och varnagel taga måtte; skolandes ingen, eho han vara må, 
länge hållas uti arrest utan att ställas under ransakning och dom. Och på 
det nöd och trångmål hos domaren icke måtte gifva anledning till skadelig 
efterföljd och blifva ett sken och förevändning till embetets missbruk, så 
böra de af allmogen till sine domares lön och underhåll beviljade lagmans-
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och häradshöfdinge- samt tingsgästningspenningar alldeles efter högstsalig 
konung Gustaf Adolfs försäkring af år 1611 hållas oförryckta till sitt rätta 
ändamål och vederbörande domares aflöning efter stat. Konungens om
budsmän och fiskaler skola ej förrätta sine embeten med förolämpande 
och egennytta. Och när det befinnes, då stånde de derföre till laga ansvar, 
hvaröfver justitiecantsleren bör hafva ett vaksamt öga, hvilken ock åligger 
att hafva inseende, huru lag och förordningar efterlefvas och derom till 
Kongl. Maj:t göra berättelse. Desse hofrätter skola hädanefter, som hittills, 
trenne vara: den förste i Stockholm, under hvilken lyder hela Svea rike, det 
så egenteligen i gamle lagen kalladt; den andre är alltid uti Jönköping, och 
under denna hörer hela Göta rike, samt den tredje, som i Abo har sitt säte, 
hvarunder storfurstendömet Finland hörer.

§ 16.
Alla kommissioner, deputationer med domsrätt eller extraordinarie dom
stolar, vare sig tillsatte af konung eller ständer, äro hädanefter afskaffade, 
såsom befordringsmedel till envälde och tyranni; utan hvar och en svensk 
man njute den rätt att blifva dömder af den domstol, under hvilken han 
enligt Sveriges lag hörer. Men skulle det så hända, att någon af så hög börd 
eller ock riksens råd eller ock ett helt collegium sig så försåg, att det kon
ungen, riket eller kronones majestät anginge, och de brottslige hvarken af 
hofrätten eller rådet dömas kunde, då skall en rikets rätt sättas, hvarest 
Kongl. Maj:t sjelf är eller i hans ställe kronprinsen presiderar eller den för
ste af arffurstarne eller ock den äldste af riksens råd, och hafva till bisitta- 
re samtelige riksens råd, fältmarskalken, alla presidenterne af rikets och 
kongl. collegierne, fyra äldste hofrättsråder af alla tre rikets hofrätter, en 
general, tvenne äldste generallieutenanter, tvänne äldste generalmajorer, 
den äldste amiralen, de tvänne äldste viceamiraler samt de tvänne äldste 
contreamiraler, hofcantsleren och de trenne statssekreterare. Justitiecants- 
leren är alltid actor och den äldste revisionssekreteraren förer protokollet. 
Denne domstol eger, sedan ransakningen gjord är, att af kunna domen för 
öppna dörrar, och eger ingen sedan den att ändra och ännu mindre att den 
skärpa, Kongl. Maj:t obetagit att göra nåd.

§ T7-
Efter hofrätterne följer krigscollegium, hvaruti blifver nu, som tillförene, 
en president och generalfälttygmästaren, generalqvartermästaren och de 
vanlige krigsråderne, hvilka i räkenskaperna måste vara vane, samt hälst 
tagas af dem, som i krigsväsendet kunnoge äro. Detta collegium hafver 
uppsikt och vård om riksens krigsmakt till lands, artillerie, som brukas i 
fält och fästningar, samt fortifikationsstaten, om stycken, faktorier, vapn 
och värjor, ammunition och hvad dertill hörer, fästningarnas tillstånd,
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särdeles vid gränsen, skansar och byggningar till kriget, om utskrifningar, 
värfningar och munstringar med mera, i anledning af de instruktioner, 
förordningar samt kongl. bref, som redan eller hädanefter författade 
blifva.

§ 18.
Hela riksens krigsmakt till lands och sjös med dess högsta öfver- och un
derbefäl måste aflägga tro- och huldhetsed Kongl. Maj:t, riket och stän
derne efter det uppsatte formuläret. Krigsmakten till häst och fot, så väl 
som båtsmanshållet, förblifver vid sin indelning och de med allmogen samt 
städerne upprättade kontrakter, hvilka böra noga efterlefvas och iakttagas, 
intill dess Kongl. Maj:t och ständerne nödigt finna någon ändring derutin- 
nan samfäldt att göra.

§ *9-
Ej må utan Kongl. Maj:ts egen nådiga befallning en öfverste eller annan af 
krigsbefälet uppbåda något hemförlofvadt manskap till uppbrott och tåg, 
utom vanlige regements- och andre möten, så framt icke sådant sker vid 
oförmodadt infall af riksens fiende, då det Kongl. Maj:t genast bör berät
tas; Kongl. Maj:t allena tillhörande öfverbefälet af hela dess krigsmakt 
både till lands och sjös, som det alltid varit brukeligit uti de fordna och för 
riket mäst lysande och lycklige tider.

§ 20.

Det tredje riksens collegium är amiralitetet, hvaruti är en president, haf- 
vandes till bisittare alla tillstädes varande amiraler och flaggmän; men för 
desse ärenders bättre skötande bör vid rådslagen hos Kongl. Maj:t åtmins
tone vara en riksens råd, den der till sjös hafver tjänt och uti sjöväsendet 
erfaren är. Detta collegium hafver uppsikt, försorg och omvårdnad om rik
sens sjömakt samt allt hvad dertill hörer, så väl öfver skeppens byggning, 
utredning och bestyckning, som proviants anskaffande, båtsmäns uppbåd- 
ningar, dykeri och pilloterie, samt all annan derunder hörande beställning 
och angelägenhet, allt efter de instruktioner, kongl. bref och förordningar, 
som redan författade äro eller hädanefter författas skola.

§ 21.

Det fjerde riksens collegium är riksens cantslie, hvaruti en af riksens råd 
alltid presiderar och har till bisittare en eller flere riksens råd, en hofcants- 
ler, statssekreterare och de vanlige cantsliråder. Uti detta collegio författas 
och uppsättas alla stadgar, ordningar och recesser, som angå riket i gemen 
eller ock enskilte städers och personers privilegier i synnerhet, fullmakter, 
skrifvelser, bud och befallningar. Hit höra ock alla riksdags- och samman
komsters handlingar, förbund med främmande makter samt fredsfördrag
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med fiender, sändebuds behöriga affärdande, alla rådslag, som konungen 
ordinarie med riksens råd anställer eller de med någre af dem och de der- 
öfver hållne protokoller, samt det, hvilket under Kongl. Maj:ts hand och 
namn utfärdas. Detta collegium eger jämväl hafva all nödig försorg och 
omvårdnad om postväsendet uti hela riket och dess underliggande provin- 
cier, så att det under den dertill förordnade öfverdirektörens inseende 
behörigen förvaltas. Statssekreterare hafva dervid noga att iakttaga och 
tillse, att expeditionerne efter Kongl. Maj:ts decision samt enligt protokol- 
lerne skyndsamt, riktigt och i god ordning fullbordas och utfärdas, utan ef
tersättande af det ringaste för hvad afsikt det vara må. Skulle någon vara 
så djerf att utfärda någon expedition, hvilken med Kongl. Maj:ts decision 
stridande vore, och dermed söka att surprenera Kongl. Maj:t (hvilket ge
nom expeditionernes myckenhet lätteligen ske kan), den skall efter ransak
ning och laga dom utur dess tjänst sättas och efter brottet behörigen af- 
straffas. Och bör derföre ej någon befallning hädanefter, som hittills, lydas 
och efterkommas, som ej är med behörig kontrasignation försedd, krigs- 
ärender undantagandes. Detta collegium hafver för öfrigt att rätta sig efter 
cantslieordningen och de instruktioner, bref och kongl. förordningar, som 
de redan undfått eller hädanefter kunna undfå.

§ 22.

Kongl. Maj:t utnämner i sittande råd, dock utan omröstning, presidenten i 
cantsliet, cantslieråden, som äro riksens råd, hofcantsleren, justi tiecantsle- 
ren, statssekreterarne, cantslieråden samt expeditionssekreterarne, och ta
ger dem, hvilka hans förtroende fallit uppå. Likaledes förhålles med 
Kongl. Maj:ts ministrer till främmande hof.

§ 23.

Det femte riksens collegium är kammarcollegium, som hafver en president 
och de vanlige kammarråden. Der bör alla de, som med konungens och 
kronones uppbörder och utgifter hafva att beställa, anamma befallning 
och göra besked, allt enligt de instruktioner, kongl. bref och befallningar, 
som redan utfärdade äro eller hädanefter utfärdas. Detta collegii omvård
nad, försorg och åhuga är, att räntorne rätteligen och i tid inkräfvas och 
formeras, landet väl brukas, skötes och förkofras genom rätt hushållning 
och förbättring, så ock att icke regalia fisci försnillas, försummas och för
loras, utan riksens medel på allt sätt bättras, beqvämas till utgifterna, hål
las till råda, skaffas i tid och krediten ej förloras, att Kongl. Maj:t i nödfall 
kan inom och utom riket hafva understöd, bistånd och hjelp att förvänta. 
Stora sjötullen med dess uppbörd och beräknande, jämte småtullarne och 
accisen, höra jämväl under vederbörande öfverdirektörs skötsel och för
valtande till kammarcollegii uppsikt och omvårdnad, hvarest för vederbö-
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rande tullnärer och uppbördsmän fullmakter utfärdas och för Kongl. 
Maj:t all tillbörlig erfordrad säkerhet sökes.

§ 24.
Uti statskontoret blifver en president och de vanlige statskommissarier. 
Härunder hörer medlens disponerande och utdelande, hvarest ock alla, 
som hafva kronones medel under händer, böra i rättan tid inkomma med 
sina förslag, som deras instruktioner det tydeligen bjuda och befalla. Sta
ten måste ock årligen och tidigt inrättas, och 1696 års stat dervid till en 
rättelse och grund tagas, samt så lagas, att betjänterne af kronones drätsel 
och inkomst sina löner åtnjuta. Men bemälte stat öfverskrides och förökes 
ej, med mindre Kongl. Maj:ts och rikets oumgängeliga tjänst och bästa så
dant fordra. Uti staten blifver icke allenast den vissa summa handpenning
ar, som redan är till Kongl. Maj:ts enskilta behag och disposition lämnad, 
utan ock årligen en summa anslagen till extra utgifter, hvilken anordnas ef
ter Kongl. Maj:ts befallning, underskrefven och behörigen kontrasignerad, 
allt efter de instruktioner, kongl. bref och förordningar, som redan utfär
dade äro eller hädanefter utfärdas.

§ 2.5.
Kongl. Maj:t utnämner i sittande råd, dock utan omröstning, president 
och statskommissarierne af de män, hvilke genom trohet och insikt uti det
ta angelägna verk gjort sig af Kongl. Maj:ts förtroende värdige.

§ 26.
Bergscollegium hafver jämväl en president och de vanlige bergsråder och 
assessorer, samtelige sådane, som igenom lärdom och erfarenhet både 
gjordt sig skicklige till domareembetet, så ock all nödig och en grundelig 
kunskap sig förvärfvat uti alla de till bergsväsendet hörande stycken. Det
ta collegium hafver uppsikt och försorg om bergverkens upprätthållande, 
med hvad mera till deras skötsel, omvårdnad och förbättring hörer.

§ 2.7.
Commercecollegium eger jämväl en president och de vanlige commercerå- 
der, assessorer och kommissarier, hvilke hafva en grundelig kunskap om 
handel och vandel. Detta collegium åligger att hafva omsorg, huru handeln 
måtte styrkas, förkofras och förbättras, manufakturerne upphjelpas och 
handtverkshusen väl inrättas, skötas och underhållas, samt licent-, porto- 
rie-, tullordning och taxor handhafvas, med hvad mera, som instruktioner, 
kongl. bref och förordningar dem redan föreskrifva eller hädanefter stad
gat blifver.

170 REGERINGSFORMEN 1772



§ 28.
Kammarrevision behöfver ock en president, hvilken med de vanlige bisit- 
tare drager försorg, att ej allenast de der anhängige rättegångsärender blif- 
va med laga dom och resolutioner afhulpne samt igenom fiskalerne till full
bordan bragte, utan jämväl kronones årliga räkenskaper utan drögsmål, 
ifrån tiden de i kongl. kammarcollegio inkomma och kammarrevision der- 
om underrättelse gifves, öfversedde, förklarade, utarbetade och sluteligen 
afgjorde, allt efter de instruktioner, kongl. bref och förordningar, som re
dan utfärdade äro eller hädanefter utfärdas.

§ 29.
Riks- eller öfverstemarskalken är en af riksens råd, som vårdar sig om 
konungens hof, slott och hus, förestår, ordnar och bestyr om dess taffel 
och hoffolk, med hvad dertill hörer.

§ 30.
Kongl. Maj:ts hof står under dess enskilta disposition, Kongl. Maj:t allena 
kunnandes ändra, rätta och förbättra det han deri finner nödigt.

§ 31-
Överståthållaren i Stockholm, capitainelieutenanten, lieutenanterne och 
qvartermästaren af drabanterne, öfversten och öfverstelieutenanten af lif- 
gardet, öfversten af lifregementet; öfversten af lifdragonerne, öfversten och 
öfverstelieutenanten af artilleriet, generaladj utanterne samt kommendan- 
terne uti gränsfästningarna äro förtroendetjänster, hvilka Kongl. Maj:t till- 
och afsätter i sittande råd, dock utan omröstande.

§
Alla collegier böra räcka hvarandra inbördes handen i allt det, som till 
konungens och riksens gagn och goda länder, när så omtränger och begä- 
res; men ej göra det ena det andra ingrepp, hinder och förfång, utan sköta 
hvart och ett sitt verk med tillbörlig drift, skyldigt bekymmer, flit, trohet 
och försigtighet. Så länge presidenterne äro uti sine collegier tillstädes, nju
ta de sin ordenteliga makt och myndighet; men komma de uti konungens 
eller egna ärender att vara frånvarande, så behålla de väl deras äretitul, 
med deraf hängande heder och vilkor, men få ingalunda något förordna, 
bjuda och befalla, som presidentsembetet angår, intilldess de åter komma 
tillstädes och inträda uti embetets verkeliga bruk. Emedlertid förrättar den 
äldste bisittaren med lika rätt, kraft och verkan de beställningen vidhäng
ande sysslor. Desse collegier äro pliktige att göra konungen besked för de
ras göromål, då han det af dem äskar, och vara honom allena ansvarige för 
sysslornas behöriga skötsel.
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§ 33-
Landtregeringen består af de vanlige höfdingedömen, alldeles som de nu 
sig befinna, emedan hädanefter ingen generalguvernör inrikes kan vara, 
om ej uti besynnerliga omständigheter och på en viss tid, ej eller något lif- 
geding, land och län förgifvas, och komma således att fördelas i den ord
ning, de nu och efter 1720 års regeringsform innehafva.

§ 34-
Svea rikets arffurste och prinsarne af det svenska blodet måge ej eller haf- 
va något lifgeding eller generalguvernement, men åtnöja sig med det un
derhåll i penningar, som dem på staten bestås och böra ej understiga för 
arffurstarne etthundrade tusende daler silvermynt, ifrån den dag de myn
dige äro förklarade, som är vid 21 års ålder. Prinsarne af svenska blodet, 
som äro längre ifrån kronan, skola åtnjuta en summa penningar årligen till 
deras underhåll, som är lämpelig och deras börd anständig. Dock kunna 
de med hertigdömens och furstendömens titlar, som i urgammalt bruk va
rit, hedras, dock utan någon rättighet på de provincier, hvilkas namn de 
bära, som alltid under ett hufvud och regent utan minskning och afsön- 
dring sammanfogade böra blifva.

§ 35-
Med kronprintsens underhåll, hvilken alltid är den regerande konungens 
äldste son eller soneson i rätt nedstigande linea, förhålles alldeles på sätt 
och vis, som högstsalig konung Adolph Friedrichs sons, vår nu regerande 
allernådigste konungs, konung Gustaf den tredjes underhåll blifvit stad- 
gadt och brukt. Och inträde han i Kongl. M:ts rådkammare, då han fylt 
aderton år.

§ 3^
Ingen prins af svenska blodet, vare sig kronprins, arffurste eller furste, kan 
gifta sig utom konungens vetskap och samtycke; bryter han deremot, vare 
då efter Sveriges lag ansedd, och barnen arflösa.

§ 37-
Är konungen sjuk eller rest på långväga resa, då föres regeringen af de rik
sens råd, som konungen dertill utnämner; men skulle Kongl. Maj:t så has
tigt sjukna, att han ej kan om rikets ärender stadga, då blifva expeditio- 
nerne underskrefne af de fyra äldsta riksens råd och presidenten i cantsliet, 
hvilke fem samfält utöfva konungens makt i alla de saker, som fordra 
skyndesam åtgärd; men ej kunna några tjänster bortgifvas eller förbund 
slutas, förr än Kongl. Maj:t så återstäld är till hälsan, att han sig med rege- 
ringsärenderne sjelf sysslosätta kan, och stånde de då Kongl. Maj:t till an
svar för det sätt de skött ärenderne. Men är konungen död och arffursten
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späd och öfvermager, då blifva rikets värf på ofvanstående sätt förvaltade, 
och tjänsterna interims vis bortgifna, om ej den siste konungen någon tes- 
tamentarisk disposition gjort hafver, då det förblifver vid konungens testa
mente.

§ 38.
Riksens ständer böra ej undandraga sig att sammankomma, då de af 
Kongl. Maj:t blifva kallade, på den ort och tid, som dem antydes, att der 
rådslå med Kongl. Maj:t om de ärender, för hvilka Kongl. Maj:t dem sam
mankallar, och bör ingen, för hvad orsak det vara må, hafva makt att kal
la riksens ständer till allmän riksdag, utan Kongl. Maj:t allena, undanta
gandes i konungens omyndiga år, då dess förmyndare utöfva denna 
rättighet. Men skulle tronen blifva ledig genom hela konungahusets ut
gång på svärdssidan (för hvilken olyckeliga händelse den nådige Guden oss 
förskona ville), så äro riksens ständer skyldige förutan någons samman- 
kallelse den trettionde dagen efter den siste konungens död sjelfmante uti 
Stockholm sig infinna, lika som vår förening af den 23 junii 1743 förmäler, 
med utsättande af det straff en sådan skall undergå, som vid detta tillfälle 
med stämplingar och sammangaddningar torde bjuda till något intrång uti 
ständernas fria val att göra. Vid den olyckeliga händelsen åligger riddar- 
husföreståndarne, domkapitlet i Upsala och magistraten i Stockholm så
dant genast uti alla landsorter till vederbörandes efterrättelse att allmänt 
kungöra; och som landshöfdingarne då äro pliktige, hvar å sin ort, sådant 
dödsfall dem, som i länet bygga och bo, att berätta, så lära så många inom 
den föresatte tiden kunna inställa sig, att riksens frihet af dem förmår 
skyddas och försvaras samt ett nytt konungahus utväljas.

§ 39-
Riksens ständer skola med trogen ömhet lämna allan konungsligan rätt, 
som Sveriges lag beskrifver, uti full makt och myndighet alldeles oför- 
kränkt, och hvad på det sättet den konungsliga myndigheten tillhörer med 
nit, försorg och omvårdnad handhafva, försvara och styrka, samt derföre 
ej något af dessa fundamentallagar förbättra, ändra, tillöka eller förmin
ska utan konungens samråd och samtycke, så att ingen olag skall gå öfver 
rätt lag eller undersåtares frihet och konungens rättigheter blifva vansköt
ta och undertryckta, utan hvar och en åtnjute sina lagliga rättigheter och 
välfångne privilegier, blifvandes alla andra ifrån år 1680 till närvarande tid 
såsom grundlag ansedde stadgar härmed afskaffade och förkastade.

§ 40.
Ej må konunger någon ny lag utan ständernes vetskap och samtycke göra 
eller någon gammal afskaffa.
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§ 41-
Ej måge riksens ständer någon gammal lag afskaffa eller ny lag göra utan 
konungens ja och samtycke.

§ 42-
Då ny lag skall göras, blifver i akt tagit, som följer: Är det riksens ständer, 
som den önskar, då öfverlägge sin emellan, och då de öfverenskomne äro, 
öfverlämnas projektet till Kongl. Maj:t igenom deras fyra talemän att in
hämta konungens tanka. Kongl. Maj:t rådfrågar då riksens råd och in
hämtar deras mening samt, sedan han sjelf öfvervägat dem och tagit sitt 
beslut, kallar riksens ständer på rikssalen och meddelar dem i kort tal sitt 
ja och samtycke eller ock de orsaker, för hvilka han dertill ej samtycka 
kan. Skulle åter Kongl. Maj:t vilja proponera någon ny lag, då meddele 
han först den med riksens råd, och sedan de till protokollet sagt sina tan
kar, då öfverlämnas det alltsammans riksens ständer, hvilke, sedan de 
öfverlagt och öfverenskommit sins emellan, begära dag att på rikssalen få 
afgifva till Kongl. Maj:t sitt samtycke; men skulle det vara ett afslag, då 
aflämna de det med de orsaker, som de dertill haft, skrifteligen genom de
ras fyra talemän.

S 43-
Skulle det så tilldraga sig, att det uppkom någon ny lagfråga, som förra ti
ders exempel nogsamt visa, då blifve den afgjord på samma sätt, som 42 § 
det ofvanföre stadgar.

§ 44-
Det blifver väl kronones egen sak och en tillhörig rättighet att låta slå 
mynt; dock förbehålla sig riksens ständer, när någon förhöjning eller afslag 
till skrot och korn skulle ärnas och förehafvas, att sådan ändring ej utan 
deras vetskap och samtycke må ske.

§ 45-
Kongl. Maj:t eger frida och frälsa riket, särdeles mot utrikes och fienders 
makt; men må ej emot lag, konungaed och försäkran pålägga undersåtar- 
ne någre krigshjelper, nya gärder, utskrifningar och andra afgifter utan rik
sens ständers vetskap, fria vilja och samtycke; dock undantagande den 
olyckeliga händelse, att riket med härsmakt angripit blefve; då eger Kongl. 
Maj:t rätt att taga de mått och steg, som med rikets säkerhet och underså- 
tarnes fromma öfverensstämmande äro; men så snart kriget upphör, böra 
ständerne sammankomma och de nya gärder, som för kriget skull pålagde 
blifvit, genast upphöra.
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§ 46.
Riksens ständers sammankomster vara ej längre än högst tre månader, och 
på det ej landet med långa riksdagar må besväradt varda, som hittills 
skedt, så kan Kongl. Maj:t vid den tiden riksdagen afkunna och dem hvar 
till sin ort hemskicka; och skulle i sådan händelse ingen ny bevillning vara 
faststäld, då förblifve det vid den gamla.

§ 47-
Riksens ständer ega makt att utnämna dem, som skola sitta i de utskott, 
med hvilka Kongl. Maj:t vill öfverlägga om de ärender, som honom synas 
hemliga hållas böra, och äro de personer alldeles uppdragne alla de rättig
heter, som riksens ständer sjelfve innehafva; men i alla mål, som uppenba
ra kunna vara, blifva de riksens ständers plena meddelte och under deras 
rådplägningar hänskjutna.

§48.
Ej må konunger krig och örlog göra utan riksens ständers ja och samtycke.

§ 49-
Inga andre protokoll än de, som angå de ärender, hvilka Kongl. Maj:t med 
riksens ständer öfvervägat, måga dem öfverlemnas eller af dem äskas.

§ 50-
Statsverkets tillstånd uppvises åt riksens ständers utskott, på det att de 
måge inhemta, att penningarne blifvit brukade till rikets gagn och bästa.

§
Blifver någon herredagsman oförskylt under påstående riksdagar eller i 
fram- och återresan med ord och gärningar antastad eller illa handterad, 
då han tillkänna gifvit, att han i sådant ärende vore, så skall sådant med 
edsöres plikt afstraffas.

§ 5*”
Kongl. Maj:t låter bibehålla samtelige riksens ständer vid deras välfångne 
gamla privilegier, förmåner, rätt- och friheter; skolandes inga nya privilegi
er ett stånd angående utan alla fyra riksens ständers vetenskap, gjorde på
minnelse och samtycke utgifvas och meddelas.

§ 53-
Kongl. Maj:t allena drager nådig försorg om de tyska provincier, att de 
måge styras enligt tyska rikets lagar, deras välfångna privilegier och vestfa- 
liske fredens innehåll.
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§ 54-
Städerna i riket förblifva vid deras välfångna privilegier och rättigheter, 
som dem af fordna konungar gifne och förlänte blifvit; dock så, att de ef
ter tidernas omständigheter och det allmännas nytta och gagn lämpas.

§ 55-
Riksens ständers banque förblifver hädanefter, som den hitintills varit, un
der deras egen garantie och vård, skolandes förvaltas efter de reglementer 
och stadgar, som redan gjorde äro eller ännu af riksens ständer göras kun
na.

§
Med arméens pensionskassa förblifver efter de reglementer, som redan 
stadfästade blifvit, eller de, som Kongl. Maj:t med dess trogna krigsbefäl 
och den värfvade arméens fullmäktige öfverenskommande varder.

§ 57-
Då något otydligt skulle finnas i denna lag, så må man då sig rätta efter 
dess bokstafveliga innehåll, till dess Kongl. Maj:t och riksens ständer, på 
sätt som uti 39 och 42 §§ föreskrifves, kunna förenas.

Detta allt hafve vi här nu församlade riksens ständer funnit vara nödigt till 
riksens ordentliga styrsel, vår frihet och säkerhet för oss, våre hemmava
rande medbröder och efterkommande, så födde som ofödde, att stadfästa. 
Vi förklare härmed å nyo oss hafva den största afsky för det konungsliga 
enväldet eller den så kallade souverainiteten, anseendes för vår största 
lycka, heder och förmån, att vara och lefva frie och sjelfständige, lagstif
tande, men laglydige ständer under en maktegande, men lagbunden kon
ungs styrsel, bägge sammanfogade och beskyddade under lagen, hvilken 
friar oss och vårt kära fädernesland ifrån de faror, som oordning, sjelfs- 
våld, envälde, aristocratie och mångvälde efter sig drager till hela samhäl
lets olycka och hvar och en medborgares tunga och bedröfvelse. Vi göre 
oss så mycket mera försäkrade om ett ordenteligt, lagbundit och lyckligt 
regemente, som Hans Maj:t redan sig förklarat att anse för sin största he
der att vara den första medborgaren ibland ett fritt folk, och vi hoppas att 
en sådan föresats blifver i det kgl. huset fortplantad, ättlinge efter ättlinge, 
till verldenes senare tider. Derföre förklare ock vi härmed för vår och rikets 
fiende den eller de oförståndige och illa sinnade medborgare, som hemli
gen eller uppenbarligen, genom list, stämplingar eller uppenbart våld, ville 
oss ifrån denna lag föra, det konungsliga enväldet eller den så kallade sou
verainiteten påtruga eller ock under sken af frihet ikull kasta dessa lagar, 
hvilka, då de befästa en rättskaffens och nyttig frihet, utestänga sjelfsvåld 
och oreda, dess brott utan skonsmål ransaka och efter Sveriges beskrefne
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lag afdöma och straffa. Vi skole ock efter vår trohetseds plikt och denna 
regeringsform Hans Kongl. Maj:t rätta lydno hålla, bud dess fullkomna, i 
allo ty försvarligit är för Gudi och mannom, honom att bjuda och oss att 
göra, allan rätt hålinan, hans och vårom, som trogne män och undersåter 
ägnar och bör.

Till yttermera visso hafve vi detta med våre namns underskrifvande och 
våre insegels undertryckande velat bestyrka, stadfästa och bekräfta, som 
skedde i Stockholm den tjuguförsta dagen af augusti månad år efter Chris
ti börd ettusende sjuhundrade och på det sjuttionde andra.

På ridderskapets och 
adelens vägnar

A. G. Leyonhufvud 
h. t. landtmarskalk.

(L. S.)

På prästeståndets 
vägnar 

And. H. Forssenius 
taleman.

(L. S.)

På borgareståndets 
vägnar 

Joh. Henr. Hochschild 
i talemans ställe.

(L. S.)

På bondeståndets 
vägnar 

Joseph Hansson 
taleman.

(L. S.)

Detta allt, som föreskrifvit står, vele vi ej allenast sjelfve för oryggelig fun
damentallag antaga, utan bjuda och befalle jämväl i nåder, att alle de, som 
oss och våre efterträdare samt riket med huldhet, lydno och hörsamhet 
förbundne äro, böra denna regeringsform erkänna, i akt taga, efterlefva 
och hörsamma. Till yttermera visso hafve vi detta med egen hand under- 
skrifvit och bekräftat samt vårt kongl. insegel låtit vetterligen hänga här 
nedanföre, som skedde i Stockholm den tjuguförsta dagen af augusti må
nad år efter Christi börd ettusende sjuhundrade och på det sjuttionde 
andra.

GUSTAF.
(L. S.)
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Förenings- och säkerhetsakten 1789

Dokumentet ingår i ”Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt 
konungaförsäkringar 1611-1800” utgiven av Emil Hildebrand, P. A. 
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1891.

Hildebrands kommentar: Två originalexemplar på pergament i riks
arkivet, undertecknade av talmännen samt med egenhändig konfirma
tion av Gustaf 111 och Gustaf IV Adolf. Förenings- och säkerhetsakten 
åberopas såväl i Gustaf IV Adolfs konungaförsäkran som i ständernas 
hyllningseder vid kröningsriksdagen i Norrköping 1800.

K. M:ts och Riksens Ständers faststälda förenings- och 
säkerhetsakt
daterad Stockholm den 21 febr, och 3 april 1789.

Vi Gustaf med Guds nåde Sveriges, Götes och Vendes konung &c. &c., 
arfvinge till Norrige, samt hertig till Schlesvig Hollstein &c. göre vetterli- 
git, att sedan vi sedt oss nödsakade att för våre trogne undersåtare allmänt 
kunnogt göra och för riksens ständer tillkänna gifva, det sådane listige 
stämplingar och anslag å färde varit, som i sine utbrott icke haft mindre till 
föremål än rikets söndring, konungens våda och konungamaktens fall 
samt redelige undersåtares förtryck och undergång, så har en dylik vådelig 
ställning, som, af fienden understödd, söndrade tänkesätt, tvedrägt och 
egensinnige af sikter i det längsta underhållit, gjort för oss och riksens stän
der nödvändigt att utfinna så verkande medel, som för det närvarande 
kunde dämpa och förqväfva, samt för det tillkommande hindra och afböja 
så oerhörde djerfve tillbud och tilltagsne försök. Vi hafve derföre med rik
sens ständer ansedt den utväg bidraga till detta oss och dem värdiga ända
mål att gifva åt regeringsgrunderne den förnyade stadga och kraft, hvar- 
igenom rikets sjelfständighet, ära och anseende må kunna bringas till den 
höjd, som under fordna konungars ärofulla regering och trogne undersåta
res manlige och enige biträde vårt älskade fädernesland vunnit; och då den 
allmänna rösten med åtrå och ifver åkallat samt påskyndat detta vårt före
tagande, så hafve vi af desse skäl och anledningar med riksens ständer
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öfverenskommit, beslutit och faststält denne förenings- och säkerhetsakt, 
hvilken vi i nåder härmed gilla och samtycka, sådan den i bokstafven lyder, 
samt med vår derå efteråt gifne nådige bekräftelse instämmer, ord ifrån ord 
som följer:

Förenings- och säkerhetsakt.

För att i alla tider åtskilja ifrån oss och vårt kära fädernesland de häftige 
skakningar, som dels igenom enskilte personers ärelystnad och regerings- 
sjuka, dels igenom utländske stämplingar och ändteligen genom riks
ståndens inbördes afund och missämja så ofta satt riket, dess bestånd 
och allmänna säkerhet i fara och åstadkommit söndring ej allena under- 
såtare emellan, utan ock emellan konung och folk, samt för att en gång 
för alla kunna utstaka de grunder, på hvilka regeringslagarne äro fotade, 
och för framtiden afvärja all otydlighet och ensidiga tilläggningar, har 
vår allernådigste konung för sig och sine efterträdare på Sveriges tron be
hagat med oss öfverenskomma om efterföljande förenings- och säker
hetsakt:

1:0.
Erkänne vi att vi hafve en arfkonung, som äger full magt att styra, freda, 
frälsa och försvara riket, börja krig, sluta fred och förbund med utländske 
magter, göra nåd, återgifva lif, ära och gods, förordna efter dess höga 
godtfinnande om alla rikets embeten, som med infödde svenske män böra 
besättas, samt skipa och handhafva lag och rätt.

De öfrige riksvårdande ärender skötas, på sätt konungen nyttigast synes.

2:0.
Anse vi oss för frie, laglydige och säkre undersåtare under en lagkrönt 
konung, som styrer oss efter Sveriges beskrefne lag. Och som vi äro alle 
lika frie undersåtare, så böra vi ock under lagens hägn alla njuta lika rätt. 
Derföre bör ock konungens högsta domstol, i hvilken alla justitierevisions- 
ärender afgöras och der konungen äger tvänne röster, bestå af både frälse 
och ofrälse män, i anseende hvartill antalet af riksens råd hädanefter an
kommer på Kongl. Maj:ts eget nådiga godtfinnande; viljandes Kongl. 
Maj:t beskydda höga och låga mot all orätt, ingen förderfva till lif, ära, 
lem och gods, innan han varder lagligen förvunnen och vid behörig dom
stol dömd.

3:°’Ett lika fritt folk bör äga lika rätt, och derföre äga alla stånden att besitta 
och förvärfva jord i deras gemensamma fädernesland; dock att ridderska- 
pet och adeln, på sätt som hitintills stadgadt och öfligit varit, bibehållas 
vid deras gamla rättigheter, att äga och besitta säterier samt rå- och rörs-
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och de i Skåne, Halland och Blekingen så kallade insockne hemman. Och 
må i öfrigt jorden ej ändra sin urgamla natur och skilnad af säterie, frälse, 
skatte och krono; men skjutsningsbesväret bör delas lika på alla hemman i 
riket, säterierne, rå- och rörs- och insockne hemman samt boställen deri- 
från undantagne och befriade.

Rättigheten för allmogen till skatteköp af kronohemman och deras säkra 
besittning är igenom särskild förordning af denne dag stadgad med lika sä
kerhet, som vore den här införd.

4:0.
Riksens höga och förnämsta embeten och de som äro i konungens hof be
sättas af ridderskapet och adeln allena; men i öfrigt blifver skicklighet, 
förtjänst, erfarenhet och bepröfvad medborgerlig dygd enda och rätta 
grunden för befordran till alla rikets embeten och tjänster, högre och läg
re, utan afseende på börd eller särskilt stånd. Men då en ofrälse embets- 
man blifver upphöjd till adelig värdighet, kan han ej längre behålla det 
embete, han såsom ofrälse, för ofrälse ståndens säkerhet, förut fått och 
innehaft.

5:0.
Som den rätta friheten består uti att fritt gifva till rikets underhåll hvad fin
nes nödigt, så äger svenska folket derom en ostridig rätt att med konungen 
rådslå, jämka, afslå och öfverenskomma.

6:0.
Vid riksdagar förehafves hos riksens ständer inga andre ämnen än dem 
konungen proponerar, på sätt som före 1680 var vanligt.

7:0.
Adelns samt presterskapets privilegier af år 1723 samt städernes hittills 
välfångne privilegier och rättigheter stadfästas i allt, som ej strider emot 
denna säkerhetsakt.

8:0.
Denna förenings- och säkerhetsakt skall af alla Sveriges konungar vid de
ras anträde till regementet egenhändigt undertecknas, samt aldrig tillåtas 
någon proposition eller försök göras till minsta ändring, uttydning eller 
rättelse uti bokstafveliga innehållet häraf. Och i händelse af konungahu
sets utgång skall den konung, som blifver vald, inträda i alla dessa rättig
heter och förbinda sig till deras iakttagande utan minsta förändring.

9:0.
Regeringsformen af den 21 augusti 1772 blifver oförryckt beståndande i 
allt hvad som ej genom denna akt blifvit ändrat.
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Stockholms slott den zi dagen i februarii månad år efter Christi börd ett 
tusende sju hundrade och på det åttationde nionde.

På ridd. och ad. vägnar 
C. E. Lewenhaupt, 
h. t. landtmarskalk.

(L S.)

På borgareståndets vägnar 
And. A:son Liidbergh, 

taleman.
(L. S.)

På presteståndets vägnar 
Jacob Ax. Lindblom, 
biskop i Linköping: 

i talemans ställe.
(L. S.)

På bondeståndets vägnar 
Olof Olsson, 
h.t. taleman.

(L. S.)

Erkännes den z april 1789 af 
Anders Andersson, 

h. t. taleman.

Denne föreskrefne förenings- och säkerhetsakt vele vi för oss och våre ef
terträdare på svenska tron antaga såsom en orygglig och oföränderlig 
grundlag, hvars bokstafveliga innehåll skall efterlefvas utan ändring, för
tydning eller rubbning, och bjude och befalle härmed i nåder, att alle de, 
som oss och våre efterträdare samt riket med huldhet, lydno och hörsam
het förbundne äro, skola denna förenings- och säkerhetsakt erkänna, iakt
taga och dess bokstafveliga innehåll efterlefva och hörsamma. Börande 
härvid märkas, att alla domare i högre och lägre rätter samt alla mindre 
embetsmän, som ej innehafva tromans värdighet eller taga del i landtrege- 
ringen, icke skola, utan laga ransakning och dom, enligt lag och krigsarti- 
klar, sine embeten förlustige varda.

Beträffande skjutsningsbesväret, så skola adelns landtbönder och ut- 
sockne frälsehemman taga alldeles lika del med krono- och skattehemman 
uti kungs-, gästgifvare-, håll- och reserveskjuts, samt i krigstider, då högsta 
nöden en jämnlikhet fordrar, när tåg och större marcher ske igenom lan
det, eller proviant, ammunition och beklädningar till arméen, fästningar 
och magasiner skola framföras. Och som vi nu stadfästat och bekräftat 
ridderskapets och adelns privilegier af år 17Z3, som i 177Z års regerings
form icke tydeligen blifvit erkändt, så bjude och befalle vi, att de skola hä
danefter hållas i sin fulla kraft; äfven som vi härmed bekräfte prestestån
dets privilegier af år 17Z3 samt vår den z mars innevarande är gifne 
ytterligare försäkran, tillika med den stadfästelse å visse fri- och rättighe-
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ter, som vi under den 23 febr, gifvit rikets städer och under den 23 febr, till- 
erkändt och förundt riksens allmoge.

Till yttermera visso hafve vi detta med egen hand underskrifvit och med 
vårt kongl. sigill bekräfta låtit. Stockholms slott den 3 april år ett tusende 
sju hundrade åtta tionio.

GUSTAF
GUSTAF ADOLPH.
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Konstitutionsutskottets memorial 1809

Dokumentet ingår i ”1809 års regeringsform. Minnesskrift till 150-års- 
dagen den 6 juni 1959”, (1959), som i sin tur är ett omtryck efter 
utgåvan i ”1809 års regeringsform. Några aktstycken belysande dess 
tillkomst” (1940).

Wördsamt memorial
Det Utskott, som Riksens Höglofl. Ständer förordnat att utarbeta förslag 
till en ny Grundlag för Swea Rikes Styrelse, får nu ett sådant till Riksens 
Ständers pröfning öfwerlemna.

Utskottet hade önskat att på ett arbete af så stor wigt, så widsträckt om
fattning och så ytterlig grannlagenhet, som detta, hafwa haft att anwända 
en för fullkomnandet deraf erforderlig tid. Det hade önskat att till någon 
fullständighet hafwa kunnat samla upplyste Medborgares tankar om 
grunderne för Sweriges tillkommande Stats-Författning, innan det bordt 
derom stadga sina egna. Men Fäderneslandets wådor hafwa ej medgifwit 
denna ordning. Utskottet har lifligt känt och klart insett, att en lagligen be
stämd och derigenom befästad Styrelse-Magt utgjorde nu wårt Samhälles 
wigtigaste angelägenhet, och att endast ett snart och enigt fastställande af 
denna magt kunde bewara Rikets sjelfständighet och inre lugn, bägge ho
tade af en fiende, hwilken icke alltid emot Swenska folket wände krigets 
wapen allena. Utskottet har derföre hastat till sitt mål: Dess förslag till en 
ny Regeringsform har inom twänne weckors förlopp blifwit uppgjordt och 
utarbetadt. Om likwäl, efter Utskottets förhoppning, Riksens Höglofl. 
Ständer finna detta förslag wara grundadt på en lugn och noggrann beräk
ning af de särskilde statskrafternas naturliga werksamhet och rigtning; om 
de finna deruti bestämd en sådan dessa krafters inbördes inskränkning, 
som hindrar någondera att öfwergå ifrån kraft till wåld; stadgade sådane 
wärn för Folkets samfälta och hwarje enskild Medborgares rättigheter, 
som listen icke må finna sig lockad att undergräfwa, eller magten retad att 
störta; om de finna denna Stats-Författning ömsesidigt förutsätta och bere
da styrkan af ett allmänt tankesätt, bilda och stöda detta tankesätt, för att 
sjelf deraf utbildas och stödas; om de finna densamma ytterst syfta till en
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sådan Nationens allmänna medborgerliga daning, som skall instämma i 
det urgamla, aldrig utplånade och outplånliga Swenska individuella lynnet 
af manlig stolthet utan öfwermod, af frihets-känsla utan yra, af sannings- 
nit utan swärmeri, af redbar werksamhet utan skryt och ifwer; om Riksens 
Ständer der jämte finna att Utskottet icke uppoffrat kommande slägters fri
het, säkerhet och odling åt Samhällets närwarande behof af en kraftfull 
Styrande Magt, eller åt den allmänna och enskilda öfwertygelsen om den 
Furstes dygder, som först skall denna magt af ett tacksamt Folk emottaga; 
så skola Utskottets Ledamöter, erkännande willigt den ofullkomlighet, 
som må upptäckas i deras så skyndsamt fullbordade arbete, likwäl anse 
det hela deraf äga något wärde och sig hafwa uppfyllt, hwad Riksens Stän
der med skäl kunnat af dem wänta.

Utskottet har sökt att bilda en Styrande Magt, werksam inom bestämda 
former, med enhet i beslut och full kraft i medlen att dem utföra; En Lag
stiftande Magt, wisligt trög till werkning, men fast och stark till motstånd; 
En Domare-Magt, sjelfständig under Lagarne, men ej sjelfherrskande öf- 
wer dem. Det har widare sökt att rigta dessa Magter till inbördes bewak- 
ning, till inbördes återhåll, utan att dem sammanblanda, utan att lemna 
den återhållande något af den återhållnas werkningsförmåga. På dessa 
hufwudgrunder af Statskrafternas särskilda bestämmelser och ömsesidiga 
motwigt skall den Stats-Författning hwila, som Utskottet föreslagit.

Men det är icke blott af formers noggrannt beräknade sammansättning, 
icke blott af Constitutionella Magters sorgfälligt wägda förhållanden, som 
en Stats-Författnings wärde och, i följe deraf, dess framtida bestånd bero. 
Om i dessa särskilda former icke werkar en allmän kraft, äro de och för- 
blifwa intet mera än tomma former, som ett yttre wåld förr eller sednare 
skall bryta. Om dessa emot hwarannan ställda Constitutionella Magter 
icke sammanhållas, icke hwar för sig ledas och då styrkas af ett allmänt 
tankesätt, så skall, under deras strider, Stats-Författningen förr eller sedna
re upplösas. Sweriges fordne Lagstiftare synas icke hafwa nog beräknat 
werksamheten af detta allmänna tankesätt. I stället att till skydd emot en 
blind och orättwis Styrelse bereda den mägtigt återhållande kraften af en 
yttrad nationalwilja, hafwa de i förwäg lagt förhatliga fjättrar på all Sty
relse, äfwen den rättwisa och upplysta. Dessa fjättrar, hindrande den jem- 
na werksamheten af en Magt, som owilkorligen måste werka, hafwa nöd- 
wändigt blifwit brutne. Styrelsen, derefter icke länge bunden af Lagar, som 
ingen medborgerlig anda lifwade och stärkte, har, under några ögonblick 
af en upwäckt Folkifwer, ryckt till sig enwäldet, och sist, under en allmän 
Nationens dwala, fört detta wälde till ytterligheten af egensinniga beslut 
och af nyckfulla magtspråk. Då höjde sig till Fäderneslandets räddning den 
hwilande Swenska individuella kraften; men förr kunde den icke höja sig,
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än sedan en allmän nöd och allmänt insedda faror skapat ett allmänt tan
kesätt, som nu yrkade högt och samfält en länge förut hemligen och en- 
skildt önskad Styrelse-förändring. Det är sålunda åt styrkan af detta w å r t 
tillfälliga tankesätt, som wåra efterkommande blifwa skyldige den friare 
Stats-Författning Riksens Ständer nu skola fastställa; det är åt den jemna 
wisheten, den stadgade kraften af deras tankesätt, danadt och förwaradt 
af denna Stats-Författning, som Utskottet funnit att wården och fullkom
nandet af densamma förnämligast borde öfwerlemnas. Denna tanka ligger 
till grund för Utskottets hela arbete. Utskottet föreslår ej stora och lysande 
förändringar i wår Stats-Författnings åldriga grundformer. Det har trott, 
att sådana former icke böra lättsinnigt omskapas, aldraminst i de första 
stunderna af en återwunnen frihet, under en då oundwiklig söndring af 
tankesätt. Det har trott, hwad exemplet af Europas friaste Stat äfwen be- 
wisar, att för en Nations allmänna rätt och Medborgarnas personliga fri
het och säkerhet finnes intet stadigare wärn, än dessa former, omgifne af 
seklers helgd och befästade af en allmän national-kraft, som i dem werkar. 
Denna kraft uppkommer af friheten att tänka och yttra sig öfwer Natio
nens stora angelägenheter, att se dessa framställda till hwarje Medborgares 
kännedom och omdöme, att weta Lagarne wara hållna i aktning, och att 
med wisshet kunna wänta National-Representationens återkommande 
werksamhet. Utskottet är ock derom öfwertygadt, att en sann medborger
lig anda icke länge skall saknas hos ett utsprungligen fritt och manligt 
Folk, som njuter en under Grundlagens helgd skyddad Tryckfrihet, hwars 
Regeringsärenden offentligen behandlas och granskas, hwars allmänna 
och individuella rättigheter iakttagas af en utaf National-Representationen 
förordnad Wäktare öfwer Lagarnes efterlefnad af Domare och Embets- 
män, och hwars Fullmägtige, Rikets Ständer, äro i sjelfwa Grundlagen kal
lade att å bestämda tider owilkorligen sammankomma. För att likwäl 
ännu säkrare stadga ett allmänt upplyst tankesätt, werkande omedelbarli- 
gen till moget öfwerlagda förbättringar af wåra Lagar och hushållnings- 
anstalter, hafwa någre af Utskottets Ledamöter tillstyrkt en Riksens 
Ständers Lag- och Hushålls-Beredning, hwars tillärnade in
rättning och ändamål de handlingar fullständigt utreda, som åtfölja Ut
skottets Protocoll. Utskottets fleste Ledamöter hafwa deremot yttrat be
tänkligheter, att i förslaget till Regerings-formen intaga denna Beredning, 
men beslutit att öfwerlemna frågan derom till Riksens Ständers eget afgö- 
rande.

Magten att styra tillkommer, efter Utskottets förslag, odelad 
Konungen, men Hans beslut kunna icke förhastadt fattas, icke bestäm
mas efter ensidiga underrättelser och råd af dolda personer utan answa- 
righet. Han måste i alla mål låta sig upplysas af ett offentligt Stats-Råd,
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hwars Ledamöter, ställde under answarighet icke blott för deras yttrade 
rådslag, utan äfwen för deras tystnad, då de bordt råda, måste sjelfwe 
sorgfälligt söka upplysningar, för att bewara sitt lif, sin wälfärd och sin 
heder. På detta sätt och genom de öfriga medel, som äro föreskrifna i af- 
seende på ärendernas beredande, bör Konungen icke i något fall kunna 
missledas, bör allmänna rösten icke kunna hindras att genom någon or
gan tränga fram till honom. Den oafbrutna wanan att höra råd, alfwarli- 
gen och högtidligt gifna, skall i en ung Monarks sinne dana och i en mo
gen Konungs stadga aktning för sanning och rätt. Och skulle ännu en 
gång ett oblidt öde uppsätta på Sweriges Thron en egenmägtig Konung, 
skall dock den förenade kraften af Hans Rådgifwares föreställningar, af 
Nationens fritt yttrade tankesätt och af wissheten om kommande Stän
ders owilja tidigt bryta Hans våldsamma lynne. Han skall åtminstone icke 
genom Constitutionswidriga beslut blottställa sin magt för en föredragan
de Embetsmans wägran af den Contrasignation, hwarförutan Hans be
fallningar icke blifwa gällande.

Konungens Stats-Råd utgör icke en i Hans Styrelse deltagande Corps, 
tillsatt af Rikets Ständer. Utskottet har trott, att den Styrande Magten kun
de säkrare bewakas genom andra medel än detta, som söndrade enheten 
och kraften af dess werksamhet, och som hwarje stark Regent derföre 
skulle wara frestad att undanrödja. Stats-Rådet är sammansatt af Embets- 
män, som Konungen tillkallar, och hwilkas råd han hör icke blott af pligt, 
utan äfwen af förtroende. Desse Embetsmän äro dels sådane, som under 
Konungen närmast lägga hand wid Regeringsärenderna och följaktligen 
dela med honom hedern för det nyttiga som sker, nesan och hatet för det 
skadliga; dels ock sådana, som, utan detta lifligare interesse i Styrelsens an
seende, bedöma kallt dess företag. Konungen blifwer således på en gång 
upplyst af och upplyst om sina Ministrar.

Utskottet har, efter en mogen öfwerläggning, funnit, att Konungen 
borde äga magt att ellena göra förbund med främmande Magter, börja 
krig och sluta fred. Sådan är wårt Fäderneslands närwarande ställning, 
att det icke, med egna krafter allena, synes kunna upprätthålla sin själf- 
ständighet. Denna beror då af de förbund med andra Magter, som en 
klok Styrelse kan winna, men hwilka aldrig, i den stund de slutas, kunna 
underkastas den offentliga pröfningen och de långa betänkligheterne af 
en Lagstiftande eller också blott af en talrik Rådgifwande Corps. Att 
Konungen ju må emot en Fiendes anfall freda och frälsa Riket, derom 
kan ej något twifwel uppstå. Skulle då Hans rättighet att göra krig in
skränkas, så blefwe denna inskränkning gällande blott för anfallskrig. 
Men detta förutsätter möjligheten att bestämma skilnaden emellan ett 
sådant krig och det nödtwungna förswarets. Hwari må då denna skilnad
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sökas? Icke i det första krigiska steget, ty en Regent, som ser sitt land ho- 
tadt med anfall från en angränsande Magt, och som genom hastiga rust
ningar och ett dristigt slag kan förekomma fienden, bör wäl icke derföre 
anses hafwa fört sitt land i ett krig, hwars wåda han endast afböjt. Der- 
emot gifwas wisserligen flere anfalls-sätt, än det enda att med wäpnad 
styrka intränga på en annan Stats område. De flesta krig äro började i 
Cabinetten, innan de utbryta på fälten, och hwilken kan då afgöra, om 
den Regent, som först eller den som sist låter sina Troupper marchera, är 
den angripande, eller, såsom bägge i sina Manifester bewisa, den sig för- 
swarande? Hwilken kan afgöra, om den Regent, som personligen föro
lämpar den andre, eller denne, som med wapen hämnar sig, är den werk- 
lige fredsförstöraren? Och om Grundlagarne förbjuda en Konung att 
göra krig, hwad hindrar den krigslystne Monarken att förmå sina gran
nar till ett fredsbrott? Genom öfnings-läger, anställda nära deras gränsor, 
genom twetydiga underhandlingar, öppnade i samma stund med deras fi
ender, genom misshandlande af deras Sändebud, genom ohöfwisk bref- 
wäxling, genom återsända Ordnar, med få ord, genom oräkneliga sätt att 
wäcka misstankar och missnöjen, skall Han omsider winna sitt ändamål. 
Sweriges sednaste Häfder lemna häruppå de mest talande wedermälen. 
Det ännu fortfarande olyckliga krig, hwari wår fordne Konungs s j e 1 f - 
rådiga personlighet störtat oss, war, efter de yttre formerna, för 
honom ett förswarskrig. Men om också i någon händelse skilnaden 
emellan anfalls- och förwarskrig säkert kunde bestämmas, och om det 
förra wore en Konung förbudet, hwilken Samhälls-magt kunde derifrån 
återhålla honom och skydda Stats-Författningen? Ingen annan än Armé
en, som på gränsen, under flygande fana och kanhända i fiendens åsyn, 
skulle wälja emellan brott emot Rikets Grundlagar och brott emot den 
militairiska lydnaden, skulle, för att göra walet, alltid under wapen pröf- 
wa krigets laglighet. Man må äfwen betänka, att Swerige är omgifwet, 
icke af små fredliga Republiker, som aldrig sjelfwe angripande, hade en
dast i högsta nödfall att uppställa ett nationalt motwärn, utan af twänne 
Stater, under oinskränkta Enwålds-Styrelser, samt i följd deraf med has
tigt rörliga Arméer. I denna belägenhet är det nödigt för Sweriges sjelfbe- 
stånd, att dess Konung må kunna med rustningar möta fiendens, och, 
om nöden det fordrar, heldre angripa med fördel, än afwakta ett kros
sande anfall. Wådligheten af denna magt förswinner, då de swårigheter 
beräknas, hwarmed utöfningen deraf alltid är förbunden. Konungen 
skall genast öfwer krigsanledningarne höra hela Stats-Rådet och sedan 
kalla Riksens Ständer, innan Han lyfter de penningar, hwarmed kriget till 
en början kan utföras. Möter Hans företag motstånd i Stats-Rådet eller i 
Allmänhetens tankesätt, så är det sannolikt, att Han wäl betänker anled-
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ningarne dertill, innan Han ådrager sig ännu ett motstånd, och ett wåd- 
ligare, af Rikets allena beskattande Ständer. Af Konungens magt att bör
ja krig är den att göra fred en följd. Angelägenheten deraf är merändels 
så tryckande, att den bör ankomma på den Styrande Magtens enhet och 
werksamhet.

Ibland de första wilkoren för en Styrelses förmåga att werka kraftfullt 
och likstämmigt till sammanbundna ändamål är magten att kunna tillsätta 
och afsätta de Embetsmän, som i Styrelsens werksamhet förnämligast böra 
deltaga. Inom Utskottet har den frågan uppstått, huruwida Landshöfding- 
ar borde ibland sådane Embetsmän räknas. Under sina öfwerläggningar 
härom har Utskottet icke kunnat godkänna någon ägande rätt till sysslor, 
hwilka redan för tjugu år sedan förklarades bero af Konungens förtroende, 
och följaktligen under intet annat wilkor nu innehafwas. Utskottet har en
dast beräknat Statens rätt och de mångfaldiga Medborgares, på hwilkas 
trygghet och wälstånd en Landshöfdings förhållande kan werka. Wore 
denne Embetsmän icke mera än en werkställare af Lagarne och af Kon
ungens uttryckliga befallningar, så skulle Utskottet gerna hafwa instämt i 
de aktningswärde mäns tankar, som ansett Landshöfdingar böra bibehål
las wid sina Embeten, intill dess de, för bewisliga lagbrott eller för bewislig 
försumlighet att fullgöra Konungens bud, kunde derifrån lagligen dömas 
eller med skäl suspenderas. Men en Landshöfding werkställer icke blott; 
han bör bereda Konungens befallningar genom noggranna underrättelser 
om tillståndet i hans län, genom nitiskt meddelade upplysningar om med
len att det förbättra. Till denna friwilliga werksamhet fordras skicklighet, 
kunskaper, wälwilja och en sann medborgerlig anda. En Landshöfding, 
som ej ägde dessa egenskaper, kunde ej medwerka till en wälwillig och 
upplyst Regerings afsigter, och Länet skulle sakna wälgerningarne af en 
sådan Regering, intill dess döden omsider undanröjde hindret derföre, Re
geringens eget werktyg. Utskottets pluralité, som funnit Landets wäl ound
gängligen fordra, att Konungen måtte kunna afsätta ifrån Landshöfdinge- 
sysslor, har ej befarat sådana missbruk af denna magt, som i någon mån 
kunde jemföras med den möjliga och sannolika nyttan deraf. En Lands
höfding, som förwärfwat sig Länets tillgifwenhet och aktning, skiljes icke 
ifrån sitt Embete, utan att Regeringen derigenom äfwentyrar wida mer än 
han förlorar; och en Konung, som i detta fall, likasom i alla andra, måste 
höra sitt Stats-Råd, skulle säkerligen, wid ett sådant steg, få emottaga fö
reställningar, som borde leda Honom att eftersinna hwad Hans egen ära 
och Hans Regerings anseende fordrade.

Magten att stifta, ändra, upphäfwa och förklara La
ga r i deras egentliga bemärkelse tillhör, efter Utskottets Förslag, likasom 
tillförene, Riksens Ständer gemensamt med Konungen. Utskottet, som
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föreser att den Grundlag Riksens Ständer nu komma att fastställa icke kan 
blifwa fullkomlig, har welat öppna en möjlighet att förbättra den, när ett 
mer än tillfälligt allmänt tankesätt derom hunnit stadgas. Denna möjlighet 
borde likwäl wara omgifwen af förswårande formaliteter, nödwändige för 
att afhålla icke nog betänkte försök och att förekomma förhastade beslut. 
Utskottet har derföre funnit, att inga individuella meningar i ämnen af 
denna wigt borde hos Riksens Ständers Plena wäckas, utan endast kunna 
der framställas, godkände och utwecklade af det Utskott, som Riksens 
Ständer wid hwarje Riksdag skulle förordna att granska Grundlagarne och 
anmärka Stats-Författningens brister. Och på det icke under något till
stånd af wåld eller folk-yrsla en Stats-förändring må kunna med sken af 
laglighet genomdrifwas, har Utskottet fastställt den grundsats, att hwarje 
sådan föreslagen förändring icke förr än å den nästföljande Riksdagen 
skall kunna antagas.

Rikets Civil- och Criminal-Lagar samt det gällande Rättegångssättet tor
de i flera mål böra ändras; men frågorna derom, äfwensom den angående 
Förliknings-Domstolar, hwilken af en Höglofl. Ridderskapets och Adelns 
Ledamot blifwit i dess Plenum framställd, synas höra till ett Lag-Utskotts 
beredning. Den oeconomiska Lagstiftningen är förbehållen den Styrande 
Magten, hwars enhet och hwars upphöjning öfwer små interessen äro nö
dige för att bringa hwarje särskild del af ett sammansatt Statshushållnings- 
Systeme till öfwerensstämmelse med de öfrige delarne och med det hela. 
Likwäl är det Riksens Ständer förbehållet att yttra anmärkningar mot all
männa oeconomiska anstalter samt önskningar om förändringar deruti, på 
hwilka, då de äro wäl grundade och af allmänna tankesättet understödde, 
en Regering icke lärer kunna länge uppskjuta att göra afseende. Härwid 
har dock Utskottet noga sökt att förekomma den Lagstiftande Magtens in
steg i den Styrandes werkställighetsåtgärder.

Till Utskottet hafwa blifwit remitterade flera Memorial, som i allmän
het handla om grunderna för wår Stats-Författning, och wissa deribland 
om förändringar i National-Representationen. Den af åtskilliga ofrälse 
Jordägare och Bruks-Idkare wäckta frågan om delaktighet i denna Repre
sentation har Utskottet funnit wara till grunden rättwis och billig; men då 
något sätt till werkställigheten deraf ännu icke blifwit med fullkomlig 
noggrannhet uppgjordt, och Utskottet, i saknad af nödiga upplysningar i 
detta ämne, icke kunnat något sådant i en hast uppgöra, så har Utskottet 
trott sig endast böra anmäla hufwudfrågan till Riksens Höglofl. Ständers 
bifall; åberopande sig hwad en Ledamot af Utskottet i denna del om
ständligen till ett nu medföljande Protocoll anfört. Något widare yttrande 
öfwer ofwannämnde Memorial lärer Utskottet nu icke hafwa nödigt att 
afgifwa.
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Swenska Folkets rättighet att genom Rikets Ständer sig sjelft beskatta 
har af Utskottet blifwit sorgfälligt iakttagen. Det är denna sjelfbeskatt- 
ningsmagt, som upprätthåller och befäster National-Representationen. 
Dess wårdande är följaktligen icke blott för Nationens wälstånd, utan 
äfwen för dess frihet af den yttersta wigt.

Utskottet har funnit, att Konungens Domsrätt borde utöfwas af en Ko
nungens Högsta Domstol, hwaruti Ledamöterne skulle blifwa ständige Em- 
betsmän och, för att wara sjelfständige, icke kunna af Konungen afsättas. 
Denna högsta Domaremagt borde dock icke uppresas såsom en oombytlig 
Corporation till en Stat inom Staten. Det har således funnits nödigt, icke al
lenast att de Ledamöter deraf, som för bewisliga fel kunde tilltalas, skulle 
efter Lag dömas, utan äfwen att Riksens Ständer skulle kunna ifrån deras 
Embeten till ett wisst antal wid hwarje Riksdag skilja dem, som genom ål
der, sjuklighet eller andre sådane orsaker blefwe oförmögne att deras höga 
kall wärdigt uppfylla eller icke längre bibehölle det allmänna förtroendet. 
De formaliteter härwid, som Utskottet tillstyrkt, synas böra utesluta all 
werkan af enskild stämpling och agg, och tillika förekomma Riksens Stän
ders pröfning af särskilda Rättegångs-ärenden. Man må emedlertid ihåg- 
komma, att de Högsta Domstolens Ledamöter, som på detta sätt, igenom 
ett icke motiweradt och på inga lagliga bewis grundadt omdöme af en Rik
sens ständers Nämnd, mista deras Embeten, böra njuta någon pension, till
räcklig att gifwa dem en anständig utkomst. I annat fall skulle kanhända 
ingen skicklig Embetsman wilja öfwergifwa en säker syssla, för att emotta- 
ga en osäker plats i Högsta Domstolen, och denna för hwarje Medborgare 
så wigtiga Rätt följaktligen blifwa sammansatt antingen af oskicklige per
soner eller af sådane, som förstode att, utan laggrannhet i walen af medel, 
bereda sin framtida sjelfständighet emot wäntade missöden.

En af Utskottets Ledamöter, Öfwersten Friherre von Platen, har wäckt 
fråga om en allmän National-Armering, hwilken, i anseende till det krafti
ga förswar Riket i krigstider i allmänhet, samt i synnerhet under dess nu 
warande högst betänkliga belägenhet, deraf ofelbart har att wänta, synes 
så mycket mera förtjena Riksens Höglofl. Ständers synnerliga uppmärk
samhet, som förslagets antagande i fredlig tid torde möta de större swårig- 
heter, hwilka leda deras ursprung från grannars misstänksamma politiska 
systeme.

Utskottet får slutligen i ödmjukhet anmäla, att enligt 85 § i projektet till 
Regerings-Formen, återstå ännu att utarbetas, utom den tillkommande 
Successions-Ordningen, en Riksdags-Ordning och en Förordning om en 
allmän Tryckfrihet. Den förra, eller Riksdags-Ordningen, torde Utskottet i 
sammanhang med Regerings-Formen få föreslå. Den sednare, hwartill ett 
förslag, på H. K. H. Hertigens af Södermanland befallning utarbetadt, lä-
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rer wara att förwänta, torde till Utskottets granskning blifwa öfwerlem- 
nat. Äfwenledes bör en Lag, som bestämmer Ledamöternes af Stats-Rådet 
answarighet, nu stadgas.

Stockholm den z Junii 1809.

L. A. Mannerheim. 
G. Adlerbeth.

C. v. Rosenstein. 
J. Reinh. Blom. 
Mats Pehrsson.

B. v. Platen.
S. v. Stockenström.

Carl G. Nordin.
Daniel Eberstein. 

And. Jansson Hyckert.

A. G. Silverstolpe.
A. F. Skjöldebrand. 

Sven Wijkman C:son.
J. G. Gahn.
Jon Jonsson.

Hans Järta.
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Regeringsformen 1809
med ändringar 1809-1974

Den ursprungliga versionen av 1809 års regeringsform inleder varje 
paragraf, och har avtryckts i kursiv stil. Därefter följer de ändringar som 
antagits senast år 1974. Dokumentet ingår i skriften ”Regeringsformen 
1809-1959. Utgiven på uppdrag av kommittén för firandet av rege
ringsformens 15 o-år sjubileum” (Stockholm 1959). Texten har här om
redigerats. I början av varje paragraf anges lydelsen i originalets språk
dräkt. Ändringarna har flyttats så att de följer i kronologisk ordning, 
och dessutom har ändringarna under tiden 1959-1974 tillförts.

1809: Kongl. Maj:ts Och Riksens Ständers Faststälde Reger ings-F orm; 
Dat. Stockholm den 6 Junii 1809.

Kungl. Maj:ts och Rikets Ständers fastställda Regeringsform, dat. Stock
holm den 6 juni 1809, med de därefter av Konungen och riksdagen antag
na förändringar.

1809: Wi Carl med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. 
&c. &c. Arfwinge til Norrige, Hertig til Schlesswig Hollstein, Stormarn 
och Ditmarsen, Grefwe til Oldenburg och Delmenhorst &c. &c. Göre we- 
terligt: At sedan Wi med oinskränkt förtroende til Rikets Ständer owilkor- 
ligen öfwerlemnat fastställandet af en ny Regerings-Form, som för altid 
skal grunda et gemensamt Fäderneslands sällhet och sjelfständighet, upfyl- 
le Wi en för Wårt hjerta dyrbar och efterlängtad pligt, då Wi härmedelst 
allmänt kungöre den Grundlag, som af Rikets nu församlade Ständer, efter 
nogaste öfw erläggning, enhälligt faststäld och antagen blifwit, samt til Oss 
i dag, i förening med Deras friwilliga och enstämmiga anbud af Sweriges 
Krona och Regering, uppå Rikssalen öfwerlemnad. Då Wi med lifligaste 
rörelse och med ömt deltagande i det Folks öden, som lemnat Oss et så 
oförgätligt prof af förtröstan och tilgifwenhet, gått denna Des önskan til 
mötes, hafwe Wi fästat et så mycket säkrare hopp om framgång i Wåre 
oafbrutne bemödanden at bereda Fäderneslandets framtida wäl, som 
Wåre och Wåre Undersåtares ömsesidiga rättigheter och skyldigheter uti
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den nya Regerings-Formen blifwit så tydeligen utstakade, at de, med bibe
hållande af Konungamagtens helgd och werknings-förmåga, förena Swen- 
ska Folkets lagbundna frihet, Wi wele således denna af Riksens Ständer 
samtyckte Regerings-Form härmed antaga, gilla och bekräfta, aldeles så
som den ord för ord härefter följer:

Wi Efterskrifne Swea Rikes Ständer, Grefwar, Friherrar, Biskopar, Rid
der skap och Adel, Klerkeri, Borgerskap och Menige Allmoge, som nu, å 
Egne och Wåre hemmawarande Medbröders wägnar, til allmänt Riksmöte 
församlade äro, göre weterligt: at, som genom den nyligen timade Rege
mentsförändringen, åt hwilken Wi Wår enhälliga Stadfästelse gifwit, Wi 
Swenska Folkets Fullmägtige inträdt i rättigheten, at sjelfwe, genom uprät- 
tande af en förändrad Statsförfattning för framtiden förbättra Fädernes
landets belägenhet; Altså hafwe Wi, med uphäfwande af de intil denna dag 
mer och mindre gällande Grundlagar, nemligen Regerings-Formen af den 
2i Augusti 1772, Förenings- och Säkerhets-Acten af den 21 Februarii och 
3 April 1789, Riksdags-Ordningen af den 24 Januarii 1617, så wäl som af 
alla andra sådana äldre och nyare Lagar, Acter, Ordningar, Stadganden 
och Beslut, hwilka under namn af Grundlagar inbegripne warit, öfwerens- 
kommit och belefwat, at för Swea Rike och thy underliggande Länder 
stadga följande Regerings-Form, hwilken ifrån denna dag skal såsom Ri
kets främsta Grundlag gällande wara: Förbehållandes Oss derjemte, at de 
öfrige Grundlagar, hwilka i 85. §. af denna Regerings-Form upnämnde 
äro, på der föreskrifne sätt, innan detta Riksmötes slut, stadga.

Vi Carl, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung &c. &c. 
&c., Arvinge till Norge, Hertig till Schleswig Holstein, Stormarn och Dit- 
marsen, Greve till Oldenburg och Delmenhorst &c. &c., göre veterligt: att 
sedan Vi med oinskränkt förtroende till Rikets Ständer ovillkorligen över
lämnat fastställandet av en ny regeringsform, som för alltid skall grunda 
ett gemensamt fäderneslands sällhet och självständighet, uppfylle Vi en för 
Vårt hjärta dyrbar och efterlängtad plikt, då Vi härmedelst allmänt kungö
re den grundlag, som av Rikets nu församlade Ständer, efter nogaste över
läggning, enhälligt fastställd och antagen blivit, samt till Oss i dag, i för
ening med deras frivilliga och enstämmiga anbud av Sveriges krona och 
regering, uppå rikssalen överlämnad. Då Vi, med livligaste rörelse och med 
ömt deltagande i det folks öden, som lämnat Oss ett så oförgätligt prov av 
förtröstan och tillgivenhet, gått denna dess önskan till mötes, have Vi fäs
tat ett så mycket säkrare hopp om framgång i Våre oavbrutne bemödan
den att bereda fäderneslandets framtida väl, som Våre och Våre underså- 
tares ömsesidiga rättigheter och skyldigheter uti den nya regeringsformen 
blivit så tydligen utstakade, att de, med bibehållande av konungamaktens
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helgd och verkningsförmåga, förena svenska folkets lagbundna frihet. Vi 
vele således denna av Riksens Ständer samtyckte regeringsform härmed 
antaga, gilla och bekräfta, alldeles såsom den ord för ord härefter följer:

Vi efterskrivne Svea Rikes Ständer, grevar, friherrar, biskopar, ridderskap 
och adel, klerkeri, borgerskap och menige allmoge, som nu, å egna och våre 
hemmavarande medbröders vägnar, till allmänt riksmöte församlade äro, 
göre veterligt: att, som genom den nyligen timade regementsförändringen, 
åt vilken vi vår enhälliga stadfästelse givit, vi svenska folkets fullmäktige in
trätt i rättigheten, att själve, genom upprättande av en förändrad statsför
fattning, för framtiden förbättra fäderneslandets belägenhet; alltså have vi, 
med upphävande av de intill denna dag mer och mindre gällande grundla
gar, nämligen regeringsformen av den 21 augusti 1772, förenings- och sä
kerhetsakten av den 21 februari och 3 april 1789, riksdagsordningen av den 
24 januari 1617, såväl som av alla andra sådana äldre och nyare lagar, ak
ter, ordningar, stadganden och beslut, vilka under namn av grundlagar in
begripna varit, överenskommit och belevat, att för Svea rike och ty under
liggande länder stadga följande regeringsform, vilken ifrån denna dag skall 
såsom rikets främsta grundlag gällande vara: förbehållande oss därjämte, 
att de övriga grundlagar, vilka i 85 § av denna regeringsform uppnämnde 
äro, på där föreskrivna sätt, innan detta riksmötes slut, stadga.

§ i.
1809: Sweriges Rike skal styras af en Konung och wara et Arf-Rike med 
den Successions-Ordning för en afliden Konungs Manliga Efterkomman
de, som af Riksens Ständer faststäld warder.

1865-66: Sveriges rike skall styras av en konung och vara ett arvrike med 
den arvsföljd, som i fastställd successionsordning stadgad är.

§2.
1809: Konungen skal altid wara af den rena Evangeliska Eäran, sådan 
som den uti den oförändrade Augsburgiska Bekännelsen samt Upsala Mö
tes Beslut af År 1593 antagen och förklarad är.

Konungen skall alltid vara av den rena evangeliska läran, sådan som den 
uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen samt Uppsala mötes beslut 
av år 1593 antagen och förklarad är.

§3-
1809: Konungens Majestät skal hållas i helgd och wördnad; Hans gerning- 
ar ware emot alt åtal fredade.

Konungens Majestät skall hållas i helgd och vördnad; Hans gärningar vare 
emot allt åtal fredade.
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§4-
1809: Konungen äger at allena styra Riket på det sätt denna Regerings- 
Form föreskrifwer: Tage dock underrättelser och råd i de fall, här nedan- 
före stadgas, af et Stats-Råd. Konungen utwälje dertil kunnige, erfarne, 
redlige och allmänt aktade infödde Swenske Frelse- eller Ofrelse-Män af 
den rena Evangeliska Läran.

1815: Konungen äger, att allena styra Riket på det sätt denna Regerings - 
Form föreskrifwer; Inhämte dock, i de fall, här nedanföre stadgas, under
rättelse och råd af ett Stats-Råd, hwartill Konungen kallar och utnämner 
kunnige, erfarne, redlige och allmänt aktade infödde Swenske Frelse- eller 
Ofrelse-Män af den rena Ewangeliska Läran.

1844-45: Konungen äger att allena styra Riket på det sätt, denna Rege- 
rings-Form föreskrifwer; Inhemte dock, i de fall, här nedanföre stadgas, 
underrättelse och råd af ett Stats-Råd, hwartill Konungen kallar och ut
nämner kunnige, erfarne, redlige och allmänt aktade, infödde Swenske 
Män af den rena Evangeliska Läran.

1918: Konungen äger att allena styra riket på det sätt, denna regerings
form föreskriver; inhämte dock, i de fall, här nedanföre stadgas, underrät
telse och råd av ett statsråd, vartill Konungen kallar och utnämner kunni
ge, erfarne, redlige och allmänt aktade, infödde svenske män av den rena 
evangeliska läran. Ej må fader och son eller bröder på en gång vara leda
möter av statsrådet.

1921: Konungen äger att allena styra riket på det sätt, denna regeringsform 
föreskriver; inhämte dock, i de fall, här nedanföre stadgas, underrättelse 
och råd av ett statsråd, vartill Konungen kallar och utnämner kunnige, er
farne, redlige och allmänt aktade, infödde svenske medborgare av den rena 
evangeliska läran. Ej må de, som äro i rätt upp- och nedstigande skyldskap, 
ej heller syskon eller äkta makar på en gång vara ledamöter av statsrådet.

1953: Konungen äger att allena styra riket på det sätt, denna regerings
form föreskriver; inhämte dock, i de fall, här nedanföre stadgas, underrät
telse och råd av ett statsråd, vartill Konungen kallar och utnämner kunni
ge, erfarne, redlige och allmänt aktade, infödde svenske medborgare. Ej 
må de, som äro i rätt upp- och nedstigande skyldskap, ej heller syskon el
ler äkta makar på en gång vara ledamöter av statsrådet.

1969: Konungen skall utnämna ett statsråd, vartill Han kallar kunnige, er
farne, redlige och allmänt aktade, infödde svenske medborgare. Ej må de 
som äro i rätt upp- och nedstigande skyldskap, ej heller syskon eller äkta 
makar på en gång vara ledamöter av statsrådet.
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Stadgandet om skyldskapsförhållanden inom statsrådet ingick ursprungligen i § 5 
och överflyttades med 1918 års grundlagsändring till § 4.

§ 5-
1809: Stats-Rådet skal bestå af Nio Ledamöter, hwilke äga rätt at alla der 
förekommande mål öfwerwara, nemligen: En Justitiä-Stats-Minister, som 
tillika altid skal war a Ledamot af Konungens Högsta Domstol; En Stats- 
Minister för Utrikes Ärenderne; Sex Stats-Råd, hwaraf minst Tre böra haf- 
wa tjent uti Civila Beställningar, samt Hof-Cantzleren. Hwarje Stats-Secre- 
terare, eller den hans Embete förestår, äge säte och stämma i Stats-Rådet, 
då han der föredrager, eller då Konungen låter der eljest förekomma mål, 
som til hans befattning höra. Ej må Fader och Son eller twå Bröder på en 
gång war a ständige Ledamöter af Stats-Rådet.

1840-41: Stats-Rådet skall bestå af Tio Ledamöter, hwilka äge att alla der 
förekommande ärenden öfwerwara: ej må fader och son eller bröder på en 
gång wara Ledamöter af Stats-Rådet.

1876: Statsrådet skall bestå af tio ledamöter, bland hvilka Konungen ut- 
nämne en att vara Statsminister och Statsrådets främste ledamot. Desse 
ega att alla i Statsrådet förekommande ärenden öfvervara. Ej må fader och 
son eller bröder på en gång vara ledamöter af Statsrådet.

1900: Statsrådet skall bestå af elfva ledamöter, bland hvilka Konungen ut- 
nämne en att vara Statsminister och Statsrådets främste ledamot. Dessa 
ega att alla i Statsrådet förekommande ärenden öfvervara. Ej må fader och 
son eller bröder på en gång vara ledamöter af Statsrådet.

1918: För särskilda grenar av rikets styrelse skola finnas statsdepartement 
till det antal, lägst åtta och högst tio, som bestämmes genom en av Kon
ungen och riksdagen gemensamt stiftad lag, vilken tillika angiver varje de
partements benämning och huvudsakliga verksamhetsområde.

Den närmare fördelningen av ärendena, departementen emellan, bestäm
mes av Konungen genom en särskilt utfärdad, offentligen kungjord stadga.

För varje departement utser Konungen bland statsrådets ledamöter en 
chef och föredragande. Chefen för det departement, till vilket utrikes ären
dena höra, är minister för utrikes ärendena.

1941: För särskilda grenar av rikets styrelse skola finnas statsdepartement 
till det antal, som bestämmes genom en av Konungen och riksdagen ge
mensamt stiftad lag.

Departementens benämningar och fördelningen av ärendena, departe
menten emellan, bestämmes av Konungen genom en särskilt utfärdad, of
fentligen kungjord stadga.

196 REGERINGSFORMEN 1809



För varje departement utser Konungen bland statsrådets ledamöter en 
chef och föredragande, Konungen obetaget att förordna annan ledamot av 
statsrådet att i departementschefens ställe föredraga de ärenden, Konung
en bestämmer. Chefen för det departement, till vilket utrikes ärendena 
höra, är minister för utrikes ärendena.

1953: För särskilda grenar av rikets styrelse skola finnas statsdepartement 
till det antal som bestämmes genom en av Konungen och riksdagen ge
mensamt stiftad lag.

Departementens benämningar och fördelningen av ärendena, departe
menten emellan, bestämmes av Konungen genom en särskilt utfärdad, of
fentligen kungjord stadga.

För varje departement utser Konungen bland statsrådets ledamöter en 
chef och föredragande, Konungen obetaget att förordna annan ledamot av 
statsrådet att i departementschefens ställe föredraga de ärenden, Konung
en bestämmer. Chefen för det departement, till vilket utrikes ärendena 
höra, är minister för utrikes ärendena. Om hinder för ledamot av statsrå
det, vilken icke tillhör svenska kyrkan, att föredraga vissa ärenden är stad
gat i 28 §.

Stadgandet om skyldskapsförhållanden inom statsrådet ingick ursprungligen i § 5 
och överflyttades med 1918 års grundlagsändring till § 4.

Stadgandet om civil beställning i § 5 flyttades med 1840-41 års grundlagsändring 
till § 6.

Det ursprungliga stadgandet om statssekreterarna i § 6 upphävdes med 1840-41 
års grundlagsändring, varvid en del av bestämmelserna om statsrådet flyttades från 
§ 5 till § 6-

§ 6.
1809: Stats-Secreterare skola wara Fyra, nemligen: En för Krigs-Ärender; 
En för Cam er al- Landthushållnings- B ergsh andterings- samt andre der- 
med gemenskap ägande Inrikes Civile-Ärender; En för mål rörande Drät- 
zel-Werket, In- och Utrikes Handeln och Slöjderne, samt En för Ärender, 
som angå Religionen, Ecclesiastique-Werket, Allmänna Up fostran och den 
offenteliga Fattigwården.

1840-41: Af Stats-Rådets Ledamöter skola Sju wara Chefer, hwar för sitt 
Departement, nemligen:

Justitie-Stats-Ministern, för Justitie-Departementet;
Stats-Ministern för Utrikes Ärendena, för Utrikes-Departementet;
En Chef och Föredragande Stats-Råd för Landtförswars-Departementet, 

hwilken tillika ware Konungens Rådgifware i Commando-mål för Ar
meen;
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En för Sjöförswars-Departementet, hwilken tillika ware Konungens 
Rådgifware i Commando-mål för Flottan;

En för Civil-Departementet;
En för Finans-Departementet, samt
En för Ecklesiastik-Departementet.
Den närmare fördelningen af ärendena, Departementen emellan, be

stämmes af Konungen, genom en särskilt utfärdad, offentligen kungjord 
stadga.

Bland de Tre Stats-Råden utan Departement böra minst Twå hafwa för- 
waltat Civil Beställning.

1876: Af Statsrådets ledamöter skola sju vara chefer och föredragande, 
hvar för sitt departement, nemligen:

Ministern för utrikes ärendena för Utrikes-departementet;
En chef för Justitie-departementet;
En för Landtförsvars-departementet, hvilken tillika vare Konungens 

rådgifvare i kommandomål för arméen;
En för Sjöförsvars-departementet, hvilken tillika vare Konungens rådgif

vare i kommandomål för flottan;
En för Civil-departementet;
En för Finans-departementet; samt
En för Ecklesiastik-departementet.
Den närmare fördelningen af ärendena, departementen emellan, be

stämmes af Konungen genom en särskildt utfärdad, offentligen kungjord 
stadga.

Bland de tre Statsråden utan departement böra minst två hafva förvaltat 
civil beställning.

1900: Af Statsrådets ledamöter skola åtta vara chefer och föredragande, 
hvar för sitt departement, nemligen:

Ministern för utrikes ärendena för Utrikes-departementet;
En chef för Justitie-departementet;
En för Landtförsvars-departementet, hvilken tillika vare Konungens 

rådgifvare i kommandomål för armén;
En för Sjöförsvars-departementet, hvilken tillika vare Konungens råd

gifvare i kommandomål för flottan;
En för Civil-departementet;
En för Jordbruks-departementet;
En för Finans-departementet; samt
En för Ecklesiastik-departementet.
Den närmare fördelningen af ärendena, departementen emellan, bestäm

mes af Konungen genom en särskildt utfärdad, offentligen kungjord stadga.
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Bland de tre Statsråden utan departement böra minst två hafva förvaltat 
civil beställning.
1918: Statsrådet skall bestå av cheferna för departementen samt tre stats
råd utan departement. Bland de tre statsråden utan departement böra 
minst två hava förvaltat civil beställning.

Av statsrådets ledamöter utnämne Konungen en att vara statsminister 
och statsrådets främste ledamot.

Statsrådets ledamöter äga att alla i statsrådet förekommande ärenden 
övervara.
1941: Statsrådet skall bestå av cheferna för departementen samt statsråd 
utan departement till det antal, lägst tre, varom stadgas i en av Konungen 
och riksdagen gemensamt stiftad lag. Bland statsråden utan departement 
böra minst två hava förvaltat civil beställning.

Av statsrådets ledamöter utnämne Konungen en att vara statsminister 
och statsrådets främste ledamot.

Statsrådets ledamöter äga att alla i statsrådet förekommande ärenden 
övervara.

Stadgandet om civil beställning i § 5 flyttades med 1840-41 års grundlagsändring till 
§6.

Stadgandet om statsrådens rätt att övervara alla ärenden i statsrådet flyttades med 
1918 års grundlagsändring från § 5 till § 6.

Stadgandet om statsministern ingick ursprungligen i § 5 men överflyttades med 
1918 års grundlagsändring till § 6.

Det ursprungliga stadgandet om statssekreterarna i § 6 upphävdes med 1840-41 
års grundlagsändring, varvid en del av bestämmelserna om statsrådet flyttades från 
§ 5 till §

Stadgandet om statsrådens rätt att övervara alla ärenden i statsrådet flyttades med 
1918 års grundlagsändring från § 5 till § 6.

Stadgandet om statsministern ingick ursprungligen i § 5 men överflyttades med 
1918 års grundlagsändring till § 6.

§ 7-
1809: Konungen låte uti Stats-Rådet sig föredragas och afgöre der alla 
Regerings-Årender, utom de Minist er iella, eller dem som angå Rikets för
hållanden til fremmande Magter, samt Commando-mål, hwarmed förstås 
sådane, som Konungen i egenskap af Högste Befälhafware öfwer Krigs- 
magten til Lands och Sjös omedelb ärligen besörjer.

1840-41: Alla Regerings-ärenden, med undantag af sådana, som i 11 och 
15 §§ omförmälas, skola inför Konungen i Stats-Rådet föredragas och der 
afgöras.

1909: Alla regeringsärenden, med undantag av sådana, som i 15 § omför
mälas, skola inför Konungen i statsrådet föredragas och där avgöras.
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§8.
1809: Ej må Konungen fatta något beslut i de mål, hwaröfwer Stats-Rådet 
höras bör, derest icke Tre af Stats-Råden, jemte wederbörande Stats-Secre- 
terare, eller den hans tjenst förrättar, tilstädes äro. Stats-Rådets samtlige 
Ledamöter, der de icke laga förfall äga, skola öfwerwara alla mål af syn
nerlig wigt och omfattning, som, efter dem förut meddelade Föredrag- 
nings-Listor, i Stats-Rådet förekomma och Rikets Allmänna Styrelse röra. 
Sådane äro: Frågor och Förslag om nya Allmänna Författningars widta- 
gande; om Uphäfwande och Förändring af de förut gällande; om nya All
männa Inrättningar uti serskilda Styrelsens grenar, med flere af dylik be
skaffenhet.

1840-41: Ej må Konungen fatta något beslut i mål, varöver statsrådet hö
ras bör, därest icke minst tre av statsråden, utom vederbörande föredra
gande, tillstädes äro. Statsrådets samtlige ledamöter, där de icke laga för
fall äga, skola övervara alla mål av synnerlig vikt och omfattning, som, 
efter dem förut meddelade föredragningslistor, i statsrådet förekomma och 
rikets allmänna styrelse röra. Sådana äro: frågor och förslag om nya all
männa författningars vidtagande; om upphävande och förändring av de 
förut gällande; om nya allmänna inrättningar uti särskilda styrelsens gre
nar, med flere av dylik beskaffenhet.

§ 9-
1809: Uti alla mål, som hos Konungen i Stats-Rådet förekomma, skal Pro- 
tocoll föras. De tilstädes warande Stats-Ministrar, Stats-Råd, Hof-Cantzle- 
ren och Stats-Secreterare eller de, som desse sistnämndes tjenster förrätta, 
ware owilkorligen förbundne, at sine meningar yttra och förklara; Kon
ungen dock förbehållet, at allena besluta. Skulle någonsin den oförmodade 
händelse inträffa, at Konungens beslut wore uppenbarligen stridande emot 
denna Reger ings-F orm eller Rikets Allmänna Lag, åligge det då Stats-Rå
dets Ledamöter at kraftiga föreställningar deremot göra. Der någon ser- 
skild mening icke blifwit til Protocollet anförd, anses de närwarande haf- 
wa styrkt Konungen til det beslut Han fattat. För Rådslagen skola 
Stats-Rådets Ledamöter wara answarige, såsom i 106. §. derom widare 
stadgas.

1840-41: Uti alla mål, som hos Konungen i Stats-Rådet förekomma, skall 
Protokoll föras. Stats-Rådets tillstädeswarande Ledamöter böra, under 
answarighet för rådslagen, till den påföljd, hwarom i 106 och 107 §§ wi
dare stadgas, owilkorligen till protokollet sina meningar yttra och förkla
ra; Konungen dock förbehållet att allena besluta. Skulle någonsin den 
oförmodade händelse inträffa, att Konungens beslut wore uppenbarligen
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stridande mot Rikets Grundlag eller Allmän Lag, åligge det då Stats-Rå- 
dets Ledamöter att kraftiga föreställningar deremot göra. Den, som ej sär
skild mening till protokollet anfört, ware för beslutet answarig, såsom 
hade han styrkt Konungen att det beslut fatta.

1909: Uti alla mål, som hos Konungen i statsrådet förekomma, skall pro
tokoll föras. Där rikets säkerhet eller eljest synnerligen viktiga skäl kräva 
hemlighållande av mål, som angår rikets förhållande till främmande makt, 
skall över målet föras särskilt protokoll.

Statsrådets tillstädesvarande ledamöter böra, under ansvarighet för råd
slagen, till den påföljd, varom i 106 och 107 §§ vidare stadgas, ovillkorli
gen till protokollet sina meningar yttra och förklara; Konungen dock förbe
hållet att allena besluta. Skulle någonsin den oförmodade händelse inträffa, 
att Konungens beslut vore uppenbarligen stridande mot rikets grundlag el
ler allmän lag, åligge det då statsrådets ledamöter att kraftiga föreställning
ar däremot göra. Den, som ej särskild mening till protokollet anfört, vare 
för beslutet ansvarig, såsom hade han styrkt Konungen att det beslut fatta.

1969: Uti alla mål, som hos Konungen i statsrådet förekomma, skall pro
tokoll föras. Där rikets säkerhet eller eljest synnerligen viktiga skäl kräva 
hemlighållande av mål, som angår rikets förhållande till främmande makt, 
skall över målet föras särskilt protokoll.

Statsrådets tillstädesvarande ledamöter böra, under ansvarighet för råd
slagen, till den påföljd, varom i 106 och 107 §§ vidare stadgas, ovillkorli
gen till protokollet sina meningar yttra och förklara. Den, som ej särskild 
mening till protokollet anfört, vare ansvarig för beslut i statsrådet, såsom 
hade han styrkt Konungen att det beslut fatta.

§ 10.
1809: Til föredragning hos Konungen uti Stats-Rådet skola Årenderne, se
dan nödige uplysningar deröfwer ifrån wederbörande Collegier och Embets- 
män blifwit infordrade och inkommit, beredas af den föredragande Stats-Se- 
creteraren eller den hans tjenst förrättar, samt Åtta skicklige och owäldige 
Män, fyra af Frelse och fyra af Ofrelse Stånd. Dem föror dne Konungen at 
utgöra Rikets Allmänna Ärenders Beredning; bibehållande derwid de, som i 
tjenst äro, sine innehafwande Embeten och Beställningar. Til det Protocoll, 
som uti denna Allmänna Beredning föres, afgifwe uti alla der förekomman
de mål den Föredragande och de öfrige Ledamöterne sina yttranden, hwilka 
sedermera hos Konungen uti Stats-Rådet komma at anmälas.

1840-41: Innan ärendena hos Konungen i statsrådet föredragas, skola de, 
genom nödiga upplysningars inhämtande från vederbörande ämbetsverk, 
av den föredragande beredas.
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§ II.

1809: De Ministeriella målen må Konungen låta bereda och handhafwa på 
det sätt Honom lämpligast synes. Stats-Ministern för Utrikes Ärenderne 
tilhör, at dessa mål inför Konungen föredraga och anmäla, i närwaro af 
Hof-Cantzleren, eller, om han icke kan tilstädes wara, någon annan Stats- 
Rådets Ledamot. Är Stats-Ministern frånwarande, föredrage Hof-Cantzle
ren eller den Stats-Rådets Ledamot, som Konungen äfwen i detta fall til- 
kalle. Sedan Konungen af desse Embetsmän inhemtat til Protocoll anförda 
råd, för hwilka de blifwa answarige, fatte Konungen, i deras närwaro, be
sluten; Åliggande det Hof-Cantzleren, eller den Konungen förordnar, at 
Protocollet föra. Af sådana Beslut må Konungen låta til Stats-Rådets kun
skap komma, hwad honom nyttigt synes, så at äfwen någon kännedom af 
denna Riks-Styrelsens gren måtte hos Stats-Rådet finnas.

1840-41: Ministeriella mål, hwarmed förstås alla de, som angå Rikets för
hållande till främmande Makter, må Konungen låta bereda och handhaf
wa på det sätt, Honom lämpligast synes. Stats-Ministern för Utrikes Ären
dena tillhör, att dessa mål inför Konungen föredraga och anmäla, i 
närwaro af någon annan Stats-Rådets Ledamot. Är Stats-Ministern från
warande, föredrage den Stats-Rådets Ledamot, som Konungen äfwen i 
detta fall tillkalle. Sedan Konungen af dessa Embetsmän inhemtat till pro
tokoll anförda råd, för hwilka de blifwa answarige, fatte Konungen, i de
ras närwaro, besluten; åliggande det den dertill särskilt förordnade att pro
tokollet föra. Af sådana Beslut må Konungen låta till Stats-Rådets 
kunskap komma, hwad Honom nyttigt synes, så att äfwen någon känne
dom af denna Riks-Styrelsens gren måtte hos Stats-Rådet finnas.

1876: Ministeriella mål, hvarmed förstås alla de, som angå rikets förhål
lande till främmande magter, må Konungen låta bereda och handhafva på 
det sätt, Honom lämpligast synes. Ministern för utrikes ärendena tillhör 
att dessa mål inför Konungen föredraga och anmäla, i närvaro af någon 
annan Statsrådets ledamot. Àr Ministern frånvarande, föredrage den Stats
rådets ledamot, som Konungen äfven i detta fall tillkalle. Sedan Konungen 
af dessa embetsmän inhemtat till protokoll anförda råd, för hvilka de blif
va ansvarige, fatte Konungen, i deras närvaro, besluten; åliggande det den 
dertill särskildt förordnade att protokollet föra. Af sådana beslut må Kon
ungen låta till Statsrådets kunskap komma hvad Honom nyttigt synes, så 
att äfven någon kännedom af denna riksstyrelsens gren måtte hos Statsrå
det finnas.

1885: Ministeriella mål, hvarmed förstås alla de, som angå rikets förhål
lande till främmande magter, skola på det sätt, Konungen lämpligast synes,
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beredas af Ministern för utrikes ärendena, hvilken det tillhör att dessa mål 
anmäla och föredraga inför Konungen i närvaro af Statsministern och nå
gon annan Statsrådets ledamot eller, der Ministern för utrikes ärendena 
tillika är Statsminister, två andra tillkallade Statsrådsledamöter. Är Stats
ministern hindrad att vara tillstädes, tillkalle Konungen i hans ställe en an
nan Statsrådets ledamot. Är Ministern för utrikes ärendena frånvarande, 
föredrage den Statsrådets ledamot, Konungen äfven i detta fall tillkalle. Se
dan Konungen af dessa embetsmän inhemtat till protokoll anförda råd, för 
hvilka de blifva ansvarige, fatte Konungen, i deras närvaro, besluten; ålig
gande det den dertill särskildt förordnade att protokollet föra. Af sådana 
beslut må Konungen låta till Statsrådets kunskap komma hvad honom 
nyttigt synes, så att kännedom äfven af denna riksstyrelsens gren måtte hos 
Statsrådet finnas. Alla meddelanden i ministeriella mål till främmande 
magt eller Konungens sändebud i utlandet skola, utan afseende å ärendets 
beskaffenhet, ske genom Ministern för utrikes ärendena.

1909:1 mål, som angå rikets förhållande till främmande makter, skola alla 
meddelanden till främmande makt eller Konungens sändebud i utlandet, 
utan avseende å ärendets beskaffenhet, ske genom ministern för utrikes 
ärendena.

§ 12.
1809: Konungen äger at i Afhandlingar och Förbund med fremmande 
Magter ingå, sedan Han, enligt föregående deröfwer hört Stats-Minis- 
tern för Utrikes Ärenderne och Hof-Cantzleren.

1840-41: Konungen äger att i Afhandlingar och Förbund med främmande 
Makter ingå, sedan Han, enligt föregående §, deröfwer hört Stats-Minis- 
tern för Utrikes Ärendena och någon annan tillkallad Stats-Rådets Leda
mot.

1876: Konungen eger att i afhandlingar och förbund med främmande 
magter ingå, sedan Han, enligt föregående §, deröfver hört Ministern för 
utrikes ärendena och någon annan tillkallad Statsrådets ledamot.

1885: Konungen eger att i afhandlingar och förbund med främmande 
magter ingå, sedan Han, i den ordning föregående paragraf stadgar, deröf
ver hört Stats-ministern, Ministern för utrikes ärendena och någon annan 
tillkallad Statsrådets ledamot eller, der Ministern för utrikes ärendena tilli
ka är Statsminister, två andra tillkallade Statsrådets ledamöter.

1909: Konungen äger att i afhandlingar och förbund med främmande 
makter ingå, sedan statsrådet däröfver blifvit hördt.
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1921: Konungen äger ingå överenskommelse med främmande makt, sedan 
statsrådet däröver blivit hört. Sådan överenskommelse skall, där den angår 
fråga, som riksdagen enligt denna regeringsform äger allena eller med 
Konungen avgöra, eller, utan att angå sådan fråga, är av större vikt, fram
läggas för riksdagen till godkännande; och skall i överenskommelsen inta
gas förbehåll, varigenom dess giltighet göres beroende av riksdagens bifall.

Skulle i något fall rikets intresse kräva, att överenskommelse, som är av 
större vikt men ej angår fråga, som riksdagen äger avgöra, varder avslutad 
utan riksdagens godkännande, må det ske, dock att i sådant fall den i 54 § 
omförmälda utrikesnämnd på sätt där stadgas erhåller tillfälle att yttra sig, 
innan överenskommelsen ingås.

1949: Konungen äger ingå överenskommelse med främmande makt, sedan 
statsrådet däröver blivit hört. Sådan överenskommelse skall, där den angår 
fråga, som riksdagen enligt denna regeringsform äger allena eller med Kon
ungen avgöra, eller, utan att angå sådan fråga, är av större vikt, framläggas 
för riksdagen till godkännande; och skall i överenskommelsen intagas för
behåll, varigenom dess giltighet göres beroende av riksdagens bifall.

Skulle i något fall rikets intresse kräva, att överenskommelse, som är av 
större vikt men ej angår fråga, som riksdagen äger avgöra, varder avslutad 
utan riksdagens godkännande, må det ske; dock skall i sådant fall utrikes- 
nämnden eller utrikesutskottet erhålla tillfälle att yttra sig, innan överens
kommelsen ingås.

1971: Konungen äger ingå överenskommelse med främmande makt, sedan 
statsrådet däröver blivit hört. Sådan överenskommelse skall, där den angår 
fråga, som riksdagen enligt denna regeringsform äger allena eller med 
Konungen avgöra, eller, utan att angå sådan fråga, är av större vikt, fram
läggas för riksdagen till godkännande; och skall i överenskommelsen inta
gas förbehåll, varigenom dess giltighet göres beroende av riksdagens bifall.

Skulle i något fall rikets intresse kräva, att överenskommelse, som är av 
större vikt men ej angår fråga, som riksdagen äger avgöra, varder avslutad 
utan riksdagens godkännande, må det ske; dock skall i sådant fall utrikes- 
nämnden erhålla tillfälle att yttra sig, innan överenskommelsen ingås.

§ 13-
1809: Wil Konungen börja Krig eller sluta Fred, kalle då til et utomor
dentligt Stats-Råd Stats-Ministrarne, Stats-Råden, Hof-Cantzleren och 
samtlige Stats-Secreterarne, framställe för dem de skäl och omständigheter, 
som härwid til öfwerwägande förekomma, samt äske deröfwer deras ytt
randen, hwilka de skola hwar för sig, med den answarighet 107. §. be
stämmer, til Protocollet afgifwa. Konungen äge derefter magt, at fatta och 
utföra det beslut, som Han för Riket nyttigast finner.
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1840-41: Vill Konungen börja krig eller sluta fred, kalle då till ett utomor
dentligt statsråd statsrådets samtlige ledamöter, framställe för dem de skäl 
och omständigheter, som härvid till övervägande förekomma, samt äske 
däröver deras yttranden, vilka de skola var för sig, med den ansvarighet 
107 § bestämmer, till protokollet avgiva. Konungen äge därefter makt att 
fatta och utföra det beslut, som Han för riket nyttigast finner.

1969: Paragrafen upphör att gälla.

§ 14-
1809: Öfwer Rikets Krigsmagt til Lands och Sjöss äger Konungen Högsta 
Befälet.

Över rikets krigsmakt till lands och sjöss äger Konungen högsta befälet.

§ I5’
1809: Commando-mål må Konungen af gör a i närwaro af den Embetsman, 
åt hwilken Konungen allmän befattning dermed updragit. Honom åligge, 
wid answar, at, då dessa mål beredas, sin mening yttra öfwer de företag 
Konungen besluter, samt at, då hans mening icke med Konungens beslut 
öfwerensstämmer, föra sina yttrade betänkligheter och råd til et Protocoll, 
hwars riktighet Konungen medelst Sin Höga påskrift besanne. Finner 
nämnde Embetsman desse Företag wara af en wådlig rigtning eller omfatt
ning, eller grundade på owissa eller otilräckliga medel, at dem utföra, til- 
styrke han jemwäl, at Konungen wille kalla, til et Krigs-Råd deröfwer, 
Twänne eller flere af de närwarande högre militaire Embetsmän; Konungen 
dock obetaget, at å denna tilstyrkan och, der den bifalles, â Krigs-Rådets til 
Protocoll anförde tankar göra det af seende Honom godt synes.

1840-41: Commando-mål, hwarmed förstås sådana, som Konungen, i 
egenskap af Högste Befälhafware öfwer Krigsmakten till Lands och Sjös, 
omedelbarligen besörjer, må Konungen, då Han Sjelf förer Riks-styrelsen, 
afgöra i närwaro af den bland Krigs-Departementens Chefer, till hwars De
partement ärendet hörer. Honom åligge, wid answar, att, då dessa mål be
redas, sin mening yttra öfwer de företag Konungen besluter, samt att, då 
hans mening icke med Konungens beslut öfwerensstämmer, föra sina ytt
rade betänkligheter och råd till ett protokoll, hwars riktighet Konungen 
medelst Sin höga påskrift besanne. Finner nämnde Embetsman dessa före
tag wara af en wådlig rigtning eller omfattning, eller grundade på owissa 
eller otillräckliga medel att dem utföra, tillstyrke han jemwäl, att Konung
en wille kalla, till ett Krigs-Råd deröfwer, Twänne eller flere af de närwa
rande högre militära Embetsmän; Konungen dock obetaget, att å denna 
tillstyrkan och, der den bifalles, å Krigs-Rådets till protokoll anförda tan
kar göra det afseende, Honom godt synes.
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1918: Kommandomål, varmed förstås sådana, som Konungen, i egenskap 
av högste befälhavare över krigsmakten till lands och sjöss, omedelbarli- 
gen besörjer, må Konungen, då han själv förer riksstyrelsen, avgöra i när
varo av chefen för det departement, dit ärendet hörer. Honom åligge, vid 
ansvar, att, då dessa mål beredas, sin mening yttra över de företag Kon
ungen besluter, samt att, då hans mening icke med Konungens beslut över
ensstämmer, föra sina yttrade betänkligheter och råd till ett protokoll, vars 
riktighet Konungen medelst Sin höga påskrift besanne. Finner nämnde äm
betsman dessa företag vara av en vådlig riktning eller omfattning, eller 
grundade på ovissa eller otillräckliga medel att dem utföra, tillstyrke han 
jämväl, att Konungen ville kalla, till ett krigsråd däröver, tvenne eller flere 
av de närvarande högre militära ämbetsmän; Konungen dock obetaget, att 
å denna tillstyrkan och, där den bifalles, å krigsrådets till protokoll anför
da tankar göra det avseende, Honom gott synes.

1921: Kommandomål, varmed förstås sådana, som Konungen, i egenskap 
av högste befälhavare över krigsmakten till lands och sjöss, omedelbarli- 
gen besörjer, må Konungen, då han själv förer riksstyrelsen, avgöra i när
varo av chefen för det departement, dit ärendet hörer. Honom åligge, vid 
ansvar, att, då dessa mål beredas, sin mening yttra över de företag Kon
ungen besluter, samt att, då hans mening icke med Konungens beslut över
ensstämmer, föra sina yttrade betänkligheter och råd till ett protokoll, vars 
riktighet Konungen medelst Sin höga påskrift besanne.

Genom en av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag bestäm
mes, vilka regeringsärenden må handläggas såsom kommandomål.

1969: Kommandomål, varmed förstås sådana, som Konungen, i egenskap 
av högste befälhavare över krigsmakten till lands och sjöss, omedelbarli- 
gen besörjer, avgöras av Konungen, då Han själv förer riksstyrelsen, efter 
anmälan av chefen för det departement, dit ärendet hörer. Honom åligge, 
vid ansvar, att, då dessa mål beredas, sin mening yttra. Över kommando
mål föres vid behov protokoll.

Genom en av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag bestäm
mes, vilka regeringsärenden må handläggas såsom kommandomål.

§ 16.
1809: Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, wrångwisa och 
orätt hindra och förbjuda, ingen förderfwa eller förderfwa låta til lif, ära, 
personlig frihet och wälfärd, utan han lagligen förwunnen och dömd är, 
och ingen afhända eller afhända låta något gods, löst eller fast, utan ran- 
sakning och dom, i den ordning Sweriges Lag och laga Stadgar föreskrift 
wa; ingens fred i des hus störa eller störa låta; ingen ifrån ort til annan för-
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wisa; ingens samwete twinga eller twinga låta, utan skydda hwar och en 
wid en fri utöfning af sin Religion, så widt han derigenom icke stör er Sam
hällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer. Konungen låte en hwar 
blifwa dömd af den Domstol, hwarunder han rätteligen hörer och lyder.

Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt 
hindra och förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta, till liv, ära, person
lig frihet och välfärd, utan han lagligen förvunnen och dömd är, och ingen 
avhända eller avhända låta något gods, löst eller fast, utan rannsakning 
och dom, i den ordning, Sveriges lag och laga stadgar föreskriva; ingens 
fred i dess hus störa eller störa låta; ingen från ort till annan förvisa; ingens 
samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid en fri utövning 
av sin religion, så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller all
män förargelse åstadkommer. Konungen låte en var bliva dömd av den 
domstol, varunder han rätteligen hörer och lyder.

§ *7-
1809: Konungens domsrätt skal updragas Tolf af Honom utnämnde lag
kunnige Män, Sex Frelse och Sex Ofrelse, hwilke fullgjort hwad Författ- 
ningarne föreskrifwa dem, som uti Domare Embeten må nyttjas, samt i så- 
dane wärf ådagalagt insigt, erfarenhet och redlighet. De kallas Justitiä-Råd 
och utgöra Konungens Högsta Domstol.

1844-45: Konungens Domsrätt skall uppdragas Tolf af Honom utnämnde 
lagkunnige Män, hwilka fullgjort hwad Författningarne föreskrifwa dem, 
som uti Domare-Embeten må nyttjas, samt i sådana wärf ådagalagt insigt, 
erfarenhet och redlighet. De kallas Justitie-Råd och utgöra Konungens 
Högsta Domstol.

1859-60: Konungens Domsrätt skall uppdragas minst Tolf, högst Aderton, 
af Honom utnämnda, lagkunniga Män, hwilka fullgjort hwad Författning
arne föreskrifwa dem, som uti Domare-Embeten må nyttjas, samt i sådana 
wärf ådagalagt insigt, erfarenhet och redlighet. De kallas Justitie-Råd och 
utgöra Konungens Högsta Domstol. Deras antal må ej ökas utöfwer Tolf, 
så wida ej Konungen och Riksens Ständer, i den ordning 87 § stadgar, be
sluta, att Högsta Domstolen skall på afdelningar arbeta; och warde, i så
dant fall, såwäl Justitie-Rådens antal inom ofwan föreskrifna gränser, som 
ärendenas fördelning mellan afdelningarna i samma ordning bestämda.

1865-66: Konungens Domsrätt skall uppdragas minst Tolf, högst Ader
ton, af Honom utnämnda, lagkunniga Män, hwilka fullgjort hwad För
fattningarne föreskrifwa dem, som uti Domare-Embeten må nyttjas, samt i 
sådana wärf ådagalagt insigt, erfarenhet och redlighet. De kallas Justitie-
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Råd och utgöra Konungens högsta Domstol. Deras antal må ej ökas utöf- 
wer Tolf, så wida ej Konungen och Riksdagen, i den ordning 87 § 1 mom. 
stadgar, besluta, att Högsta Domstolen skall på afdelningar arbeta; och 
warde, i sådant fall, såwäl Justitie-Rådens antal inom ofwan föreskrifna 
gränser, som ärendenas fördelning mellan afdelningarna i samma ordning 
bestämda.

1897: Konungens domsrätt skall uppdragas minst tolf, högst tjugoen, af 
Honom utnämnda, lagkunniga män, hvilka fullgjort hvad författningarne 
föreskrifva dem, som uti domareembeten må nyttjas, samt i sådana värf 
ådagalagt insigt, erfarenhet och redlighet. De kallas justitieråd och utgöra 
Konungens Högsta domstol. Deras antal må ej ökas utöfver tolf, så vida ej 
Konungen och Riksdagen, i den ordning 87 § 1 mom. stadgar, besluta, att 
Högsta domstolen skall på afdelningar arbeta; och varde, i sådant fall, så 
väl justitierådens antal inom ofvan föreskrifna gränser, som ärendenas för
delning mellan afdelningarna i samma ordning bestämda.

1909: 1:0. Konungens domsrätt skall uppdragas minst tolf af Honom 
utnämnda, lagkunniga män, hvilka fullgjort hvad författningarna före
skrifva dem, som uti domareämbeten må nyttjas, samt i sådana värf 
ådagalagt insikt, erfarenhet och redlighet. De kallas justitieråd och ut
göra Konungens högsta domstol. Deras antal må ej ökas utöfver tolf, så 
vida ej Konungen och Riksdagen, i den ordning 87 § 1 mom. stadgar, 
besluta, att högsta domstolen skall på afdelningar arbeta; och varde, i 
sådant fall, såväl justitierådens antal med iakttagande af hvad ofvan är 
sagdt som ärendenas fördelning mellan afdelningarna i samma ordning 
bestämda.

2:0. Konungens rätt att pröfva och afgöra besvär, som jämlikt författ
ningarna må hos Konungen fullföljas i statsdepartementen, skall i den om
fattning, som bestämmes i särskild lag, stiftad af Konungen och Riksdagen 
samfälldt enligt den i 87 § 1 mom. stadgade ordning, uppdragas minst sju 
af Konungen utnämnda män, som förvaltat civil beställning samt däruti 
ådagalagt insikt, erfarenhet och redlighet. De kallas regeringsråd och utgö
ra Konungens regeringsrätt. Minst två tredjedelar af hela antalet regerings
råd skola hafva fullgjort hvad författningarna föreskrifva dem, som uti do
mareämbeten må nyttjas.

Närmare bestämmelser om regeringsrättens sammansättning och tjänst
göring meddelas i omförmälda lag.

1945: 1:0. Konungens domsrätt skall uppdragas minst tolv av Honom ut
nämnda lagkunniga män, vilka fullgjort vad författningarna föreskriva 
dem, som uti domareämbeten må nyttjas, samt i sådana värv ådagalagt in-
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sikt, erfarenhet och redlighet. De kallas justitieråd och utgöra Konungens 
högsta domstol.

Närmare bestämmelser om högsta domstolens sammansättning och 
tjänstgöring meddelas i särskild lag, stiftad av Konungen och riksdagen 
samfällt i den ordning 87 § i mom. stadgar.

2:0. Konungens rätt att pröva och avgöra besvär, som jämlikt författ
ningarna må hos Konungen fullföljas i statsdepartementen, skall i den om
fattning, som bestämmes i särskild lag, stiftad av Konungen och riksdagen 
samfällt enligt den i 87 § 1 mom. stadgade ordning, uppdragas minst sju 
av Konungen utnämnda män, som förvaltat civil beställning samt däruti 
ådagalagt insikt, erfarenhet och redlighet. De kallas regeringsråd och utgö
ra Konungens regeringsrätt. Minst två tredjedelar av hela antalet rege
ringsråd skola hava fullgjort vad författningarna föreskriva dem, som uti 
domareämbeten må nyttjas.

Närmare bestämmelser om regeringsrättens sammansättning och tjänst
göring meddelas i omförmälda lag.

1949: Konungens domsrätt skall uppdragas minst tolv av Honom ut
nämnda lagkunniga, erfarna och redliga personer, vilka fullgjort vad för
fattningarna föreskriva dem, som uti domareämbeten må nyttjas. De kal
las justitieråd och utgöra Konungens högsta domstol.

Närmare bestämmelser om högsta domstolens sammansättning och 
tjänstgöring meddelas i särskild lag, stiftad av Konungen och riksdagen 
samfällt i den ordning 87 § 1 mom. stadgar.

Stadgandet om regeringsrätten i § 17 överflyttades med 1949 års grundlagsändring 
till § 18.

§ 18.
1809: Denna Högsta Domstol tilkommer det äfwen at uptaga och af gör a 
alla Ansökningar, at Konungen må bryta Dom åter, som wunnit laga kraft, 
eller återställa laga tid, som försuten är,

1909: Regeringsrätten tillkommer det äfven att, i mål af beskaffenhet att 
kunna tillhöra dess slutliga pröfning, upptaga och afgöra alla ansökningar, 
att Konungen må bryta dom åter, som vunnit laga kraft, eller återställa 
laga tid, som försuten är. Alla öfriga sådana ansökningar skola af högsta 
domstolen afgöras.

1915: 1:0. Regeringsrätten tillkommer det även att, i mål av beskaffenhet 
att kunna tillhöra dess slutliga prövning, upptaga och avgöra alla ansök
ningar, att Konungen må bryta dom åter, som vunnit laga kraft, eller åter
ställa laga tid, som försuten är. Alla övriga sådana ansökningar skola av 
högsta domstolen avgöras.
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2:o. Högsta domstolen äger ock pröva och avgöra ansökan om tillstånd 
av Konungen att fullfölja talan i mål, som enligt lag icke utan sådant till
stånd må dragas under Konungens prövning.

1945: Regeringsrätten tillkommer det även att, i mål av beskaffenhet att 
kunna tillhöra dess eller kammarrättens slutliga prövning, upptaga och av
göra alla ansökningar, att Konungen må bryta dom åter, som vunnit laga 
kraft, eller återställa laga tid, som försuten är. Alla övriga sådana ansök
ningar skola av högsta domstolen avgöras.

1949: Konungens rätt att pröva och avgöra besvär, som jämlikt författ
ningarna må hos Konungen fullföljas i statsdepartementen, skall i den om
fattning, som bestämmes i särskild lag, stiftad av Konungen och riksdagen 
samfällt enligt den i 87 § 1 mom. stadgade ordning, uppdragas minst sju 
av Konungen utnämnda personer, som förvaltat civil beställning samt där- 
uti ådagalagt insikt, erfarenhet och redlighet. De kallas regeringsråd och 
utgöra Konungens regeringsrätt. Minst två tredjedelar av hela antalet rege
ringsråd skola hava fullgjort vad författningarna föreskriva dem, som uti 
domareämbeten må nyttjas.

Närmare bestämmelser om regeringsrättens sammansättning och tjänst
göring meddelas i omförmälda lag.

1971: Konungens rätt att pröva och avgöra besvär i förvaltningsärenden 
skall i den utsträckning, som Konungen och riksdagen bestämmer i lag, 
uppdragas minst sju av Konungen utnämnda personer, som förvaltat civil 
beställning samt däruti ådagalagt insikt, erfarenhet och redlighet. De kal
las regeringsråd och utgöra Konungens regeringsrätt. Minst två tredjedelar 
av hela antalet regeringsråd skola hava fullgjort vad författningarna före
skriva dem, som uti domareämbeten må nyttjas.

Närmare bestämmelser om regeringsrättens sammansättning och tjänst
göring meddelas i lag som beslutas av Konungen och riksdagen.

Stadgandet om regeringsrätten i § 17 överflyttades med 1949 års grundlagsändring 
till § 18.

Stadgandet om att bryta dom åter och att återställa laga tid, som försuten är, flyt
tades med 1949 års grundlagsändring från § 18 till § 19.

§ 19-
1809: Inkomma til Konungen ifrån Domstolar och Embetsmän förfråg
ningar om Lagens rätta mening i sådana fall, som til Domares åtgärd höra, 
äge ock Högsta Domstolen, at de sålunda sökta förklaringar gifwa.

1909: Inkomma till Konungen ifrån domstolar och ämbetsmän förfråg
ningar om lagens rätta mening i sådana fall, som till domares åtgärd höra, 
äge högsta domstolen att de sålunda sökta förklaringar gifva.
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i949: Regeringsrätten tillkommer det även att, i mål av beskaffenhet att 
kunna tillhöra dess eller kammarrättens slutliga prövning, upptaga och av
göra alla ansökningar, att Konungen må bryta dom åter, som vunnit laga 
kraft, eller återställa laga tid, som försuten är. Alla övriga sådana ansök
ningar skola av högsta domstolen avgöras.

Stadgandet om att bryta dom åter och att återställa laga tid, som försuten är, flyttades 
med 1949 års grundlagsändring från § 18 till § 19.

Stadgandet om lagförklaring genom högsta domstolen flyttades med 1949 års 
grundlagsändring från § 19 till § 20, då stadgandet om krigsdomstolarna upphävdes.

§ 20.
1809: Uti fredstider skola de mål, som från Krigs-Domstolarne dragas un
der Konungens pröfning, uti Högsta Domstolen företagas och afgöras. 
Twänne Militaire Ledamöter af Stats-Rådet, hwilka Konungen härtil utser 
och förordnar, böra sådana mål i Högsta Domstolen öfwerwara och der- 
öfwer rösta, dock må Domarenas antal icke öfwerstiga Åtta.

Under krig förhålles härmed efter Krigs-Articlarne.

1815: Uti fredstider skola de mål, som från Krigs-Domstolarne dragas un
der Konungens pröfning, uti Högsta Domstolen företagas och afgöras. 
Twänne Militaire-personer af högre grad, dem Konungen härtill utser och 
förordnar, böra med Domare-jäf och ans war och utan särskildt arfwode, 
sådane mål i Högsta Domstolen öfwerwara och deröfwer rösta, dock må 
Domarenas antal icke öfwerstiga Atta.

Under krig förhålles härmed efter Krigs-Articlarne.

1915: De mål, som från krigsdomstolarna dragas under Konungens pröv
ning, skola uti högsta domstolen företagas och avgöras. Tvenne militär
personer av högre grad, dem Konungen härtill utser och förordnar, böra 
med domare jäv och ansvar, och utan särskilt arvode, sådana mål i högsta 
domstolen övervara och däröver rösta, dock må domarenas antal icke 
överstiga åtta.

1945: De mål, som från krigsdomstolarna dragas under Konungens pröv
ning, skola uti högsta domstolen företagas och avgöras. Konungen utser 
och förordnar tre militärpersoner av högre grad att med domare jäv och 
ansvar, efter ty i 22 § 1 mom. stadgas, sådana mål i högsta domstolen 
övervara och däröver rösta.

1949: Inkomma till Konungen ifrån domstolar och ämbetsmän förfråg
ningar om lagens rätta mening i sådana fall, som till domares åtgärd höra, 
äge högsta domstolen att de sålunda sökta förklaringar giva.

Stadgandet om lagförklaring genom högsta domstolen flyttades med 1949 års grund
lagsändring från § 19 till § 20, då stadgandet om krigsdomstolarna upphävdes.
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§ 21.
1809: Konungen äger twänne röster i de mål, hwilkas föredragning och af- 
görande Han för godt finner, at i Högsta Domstolen öfwerwara. Alla frå
gor om förklaringar öfwer Lagen skola hos Konungen anmälas och Des 
röster deruti inhemtas och beräknas, änskönt Han icke i Högsta Domsto
lens öfwerläggningar derom deltagit.

1909: Tre ledamöter af högsta domstolen och en af regeringsrättens lagfar
na ledamöter skola tillsammans utgöra Konungens lagråd.

Lagrådet tillkommer att afgifva utlåtande öfver de förslag till stiftande, 
upphäfvande, ändring eller förklaring af lagar eller författningar, hvilka 
för sådant ändamål blifva af Konungen öfverlämnade. Där så pröfvas nö
digt, må Konungen för visst ärende till ledamot af lagrådet ytterligare för
ordna en för insikt, erfarenhet och redlighet känd man.

Närmare bestämmelser om tjänstgöringen i lagrådet meddelas i särskild, 
af Konungen och Riksdagen jämlikt 87 § 1 mom. gemensamt beslutad lag.

1949: Tre ledamöter av högsta domstolen och en av regeringsrättens lag
farna ledamöter skola tillsammans utgöra Konungens lagråd.

Lagrådet tillkommer att avgiva utlåtande över de förslag till stiftande, 
upphävande, ändring eller förklaring av lagar eller författningar, vilka för 
sådant ändamål bliva av Konungen överlämnade. Där så prövas nödigt, 
må Konungen för visst ärende till ledamot av lagrådet ytterligare förordna 
en för insikt, erfarenhet och redlighet känd person.

Närmare bestämmelser om tjänstgöringen i lagrådet meddelas i särskild, 
av Konungen och riksdagen jämlikt 87 § 1 mom. gemensamt beslutad lag.

1965: Konungens lagråd har att avgiva utlåtande över de förslag till stif
tande, upphävande, ändring eller förklaring av lagar eller författningar, 
vilka för sådant ändamål bliva av Konungen överlämnade.

Såsom ledamöter av lagrådet skola tjänstgöra tre justitieråd och en av 
regeringsrättens lagfarna ledamöter. I stället för ett av justitieråden må 
dock annan lagfaren, skicklig och oväldig person enligt Konungens för
ordnande tjänstgöra såsom ledamot av lagrådet. Dessa fyra ledamöter sko
la deltaga i behandlingen av alla på lagrådet ankommande ärenden. Där så 
prövas nödigt, må i behandlingen av visst ärende i lagrådet deltaga ytterli
gare en för insikt, erfarenhet och redlighet känd person, som Konungen ut
ser. Skall lagrådet vara delat i avdelningar, skall vad i detta stycke stadgats 
om lagrådet gälla varje avdelning.

Närmare bestämmelser om lagrådet meddelas i särskild, av Konungen 
och riksdagen jämlikt 87 § 1 mom. gemensamt beslutad lag.
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Stadgandet om konungens röster i högsta domstolen i § 21 ersattes 1909 med stad
gandet om lagrådet.

§ 22.
1809: Uti Högsta Domstolen kunna ringare mål pröfwas och af göras af 
Fem Ledamöter, så ock af Fyra, der alla fyra äro om slutet ense. Öfwer 
wigtigare saker skola minst Sju döma. Ej må flere än Åtta Ledamöter, Fyra 
Frelse och Fyra Ofrelse Män på en gång tjenstgörande wara. I alla mål 
skola minst Twå Frelse och Twå Ofrelse Ledamöter wara närwarande.

1844-45: Uti Högsta Domstolen kunna ringare mål pröfwas och afgöras 
af Fem Ledamöter, så ock af Fyra, der alla fyra äro om slutet ense. Öfwer 
wigtigare saker skola minst Sju döma. Ej må flera än Åtta Ledamöter på en 
gång tjenstgörande wara.

1859-60: Uti Högsta Domstolen kunna ringare mål pröfwas och afgöras 
af Fem Ledamöter, så ock af Fyra, der alla fyra äro om slutet ense. Öfwer 
wigtigare saker skola minst Sju döma. Ej må flere än Åtta Ledamöter på en 
gång i pröfningen af något mål deltaga.

1876: Uti Högsta domstolen kunna ringare mål pröfvas och afgöras af fem 
ledamöter, så ock af fyra, der alla fyra äro om slutet ense. Öfver vigtigare 
saker skola minst sju döma. Ej må flere än åtta ledamöter på en gång i 
pröfningen af något mål deltaga, der ej för vissa fall annorledes förordnas 
i den ordning 87 § 1 mom. stadgar.

1909: 1:0. Uti högsta domstolen kunna ringare mål pröfvas och afgöras af 
fem ledamöter, så ock af fyra, där alla fyra äro om slutet ense. Öfver vikti
gare saker skola minst sju döma. Ej må flere än åtta ledamöter på en gång 
i pröfningen af något mål deltaga, där ej för vissa fall annorledes förordnas 
i den ordning 87 § 1 mom. stadgar.

2:0. I regeringsrätten kunna mål pröfvas och afgöras af fem ledamöter, 
så ock af fyra, där tre af dem äro om slutet ense.

1915: 1:0. Uti högsta domstolen kunna ringare mål prövas och avgöras av 
fem ledamöter, så ock av fyra, där alla fyra äro om slutet ense. Över vikti
gare saker skola minst sju döma. Ej må flera än åtta ledamöter på en gång 
i prövningen av något mål deltaga, där ej för vissa fall annorledes förord
nas i den ordning 87 § 1 mom. stadgar. I samma ordning bestämmes, huru 
många av domstolens ledamöter skola deltaga i prövning av ansökan, var
om i 18 § 2 mom. förmäles.

2:0. I regeringsrätten kunna mål prövas och avgöras av fem ledamöter, 
så ock av fyra, där tre av dem äro om slutet ense.
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194 5: I:o- Uti högsta domstolen kunna mål prövas och avgöras av fem 
justitieråd. Då i högsta domstolen till prövning och avgörande förekom
mer mål, varom i 20 § stadgas, böra tillika två av de militärpersoner, dem 
Konungen härtill utsett, hava säte i domstolen. Ej må flera än sju domare 
på en gång i prövningen av något mål deltaga, där ej för vissa fall annorle- 
des förordnas i den ordning 87 § 1 mom. stadgar. I samma ordning be
stämmes domarnas antal vid behandling av fråga, huruvida talan i mål, 
som fullföljes till högsta domstolen, må komma under dess prövning, där 
enligt lag särskilt tillstånd därtill erfordras, så ock av ansökan, varmed 
högsta domstolen enligt 26 § har att taga befattning.

2:0. I regeringsrätten kunna mål prövas och avgöras av fem ledamöter, 
så ock av fyra, där tre av dem äro om slutet ense.

1949: 1:0. Uti högsta domstolen kunna mål prövas och avgöras av fem jus
titieråd. Ej må flera än sju domare på en gång i prövningen av något mål del
taga, där ej för vissa fall annorledes förordnas i den ordning 87 § 1 mom. 
stadgar. I samma ordning bestämmes domarnas antal vid behandling av frå
ga, huruvida talan i mål, som fullföljes till högsta domstolen, må komma un
der dess prövning, där enligt lag särskilt tillstånd därtill erfordras, så ock av 
ansökan, varmed högsta domstolen enligt 26 § har att taga befattning.

2:0. I regeringsrätten kunna mål prövas och avgöras av fem ledamöter, 
så ock av fyra, där tre av dem äro om slutet ense.

1958: 1:0. Uti högsta domstolen kunna mål prövas och avgöras av fem 
justitieråd. Ej må flera än sju domare på en gång i prövningen av något mål 
deltaga, där ej för vissa fall annorledes förordnas i den ordning 87 § 1 
mom. stadgar. I samma ordning bestämmes domarnas antal vid behand
ling av fråga, huruvida talan i mål, som fullföljes till högsta domstolen, må 
komma under dess prövning, där enligt lag särskilt tillstånd därtill erfor
dras, så ock av ansökan, varmed högsta domstolen enligt 26 § har att taga 
befattning.

2:0. I regeringsrätten kunna mål prövas och avgöras av fem ledamöter, 
så ock av fyra, där tre av dem äro om slutet ense. I den ordning 87 § 1 
mom. stadgar bestämmes antalet regeringsråd som skola deltaga vid be
handling av fråga, huruvida talan må komma under regeringsrättens pröv
ning, där enligt författningarna särskilt tillstånd därtill kräves.

§ *3-
1809: Alla Högsta Domstolens Beslut utfärdes i Konungens Namn och 
med Des Höga Underskrift eller under Des Secret.

1909: Alla högsta domstolens och regeringsrättens beslut utfärdas i Ko
nungens namn och med Dess höga underskrift eller under Dess sekret.
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§ M-
1809: Uti Konungens Nedre Justitiä-Revision skola Justitiä-målen til före
dragning i Högsta Domstolen beredas.

1840-41: Uti Konungens Nedre Justitie-Revision skola Justitie-ärendena 
beredas till föredragning och afgörande i Högsta Domstolen.

1945: Uti Konungens nedre justitierevision skola justitieärendena beredas 
till prövning och avgörande i högsta domstolen.

1965: Ärenden, vilkas prövning och avgörande ankommer på högsta dom
stolen, skola för sådant ändamål beredas i nedre justitierevisionen.

1971: Paragrafen upphör att gälla.

§ 2.5.
1809: Konungen äger at i brottmål göra nåd, mildra lifsstraff samt återgif- 
wa ära och til Kronan förwerkadt gods; dock må öfwer Ansökningar der
om Högsta Domstolen höras och Konungen sina beslut uti Stats-Rådet fat
ta. På den brottslige skal sedermera ankomma at emottaga den nåd, 
Konungen honom förunnat, eller undergå det straff, hwartil han blifwit 
dömd.

1909: Till föredragning och afgörande i regeringsrätten skola ärendena be
redas i det departement, hvartill de, enligt den i 6 § omförmälda fördel
ning, höra.

1941: Till föredragning och avgörande i regeringsrätten skola ärendena 
beredas i det departement, vartill de, enligt den i 5 § omförmälda fördel
ning, höra.

Stadgandet om benådningsrätten flyttades med 1909 års grundlagsändring från § 25 
till § 26, då den i sistnämnda § tidigare stadgade särskilda föredragningen av justi- 
tieärenden i statsrådet avskaffades.

§ 26.
1809: Då Justitiä-ärender i Stats-Rådet föredragas, skola Justitiä Stats-Mi- 
nistern, minst Twänne Stats-Råd, Twänne af Högsta Domstolens Ledamö
ter samt Justitiä-Cantzleren dem öfwerwara, med den skyldighet, at til 
Protocollet sig yttra som Stats-Rådets Ledamöter i 9. §. i allmänhet är fö- 
reskrifwen.

1840-41: Då Justitie-ärenden i Stats-Rådet föredragas, skola, jemte Justi- 
tie-Stats-Ministern och Twå Stats-Råd, Twå af Högsta Domstolens Leda
möter dem öfwerwara, med den skyldighet att till protokollet sig yttra, 
som 9 § föreskrifwer.
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1876: Då justitieärenden i Statsrådet föredragas, skola, jemte chefen för 
Justitiedepartementet och två andra ledamöter af Statsrådet, två justitieråd 
dem öfvervara, med den skyldighet att till protokollet sig yttra, som 9 § fö- 
reskrifver.

1909: Konungen äger att i brottmål göra nåd, mildra lifsstraff samt åter- 
gifva ära och till kronan förverkadt gods. Öfver ansökningar därom höre 
Konungen dock regeringsrätten, beträffande mål af beskaffenhet att kunna 
tillhöra dess slutliga pröfning, men i andra mål högsta domstolen; och fat
te Konungen Sina beslut uti statsrådet. På den brottslige skall sedermera 
ankomma att emottaga den nåd, Konungen honom förunnat, eller under
gå det straff, hvartill han blifvit dömd.

1945: Konungen äger att i brottmål göra nåd, mildra livsstraff samt åter
giva ära och till kronan förverkat gods. Över ansökningar därom höre 
Konungen dock regeringsrätten, beträffande mål av beskaffenhet att kun
na tillhöra dess eller kammarrättens slutliga prövning, men i andra mål 
högsta domstolen; och fatte Konungen Sina beslut uti statsrådet. På den 
brottslige skall sedermera ankomma att emottaga den nåd, Konungen ho
nom förunnat, eller undergå det straff, vartill han blivit dömd.

1965: Konungen äger att i brottmål göra nåd, mildra livsstraff samt åter
giva ära och till kronan förverkat gods. Över ansökningar därom skall 
Konungen dock, där ej skäl till bifall uppenbarligen saknas, höra rege
ringsrätten, beträffande mål av beskaffenhet att kunna tillhöra dess eller 
kammarrättens slutliga prövning, men i andra mål högsta domstolen; och 
fatte Konungen Sina beslut uti statsrådet. På den brottslige skall sederme
ra ankomma att emottaga den nåd Konungen honom förunnat, eller un
dergå det straff, vartill han blivit dömd.

Stadgandet om benådningsrätten flyttades med 1909 års grundlagsändring från § 25 
till § 26, då den i sistnämnda § tidigare stadgade särskilda föredragningen av justi
tieärenden i statsrådet avskaffades.

§ 2.7.
1809: Til Justitiä-Cantzler må Konungen nämna en Lagfaren, skicklig och 
owäldig Man, som i Domare-wärf warit nyttjad. Honom såsom Konung
ens Högste Ombudsman åligge förnemligast, at föra eller genom de under 
Honom stälde Fiscaler låta föra Konungens talan i mål, som röra allmän 
säkerhet och Kronans rätt, samt at, å Konungens wägnar, hafwa tilsyn öf- 
wer Rättwisans handhafwande och i sådan egenskap beifra fel, som af Do
mare och Embetsmän begångne blifwa.

1949: Till justitiekansler må Konungen nämna en lagfaren, skicklig och

216 REGERINGSFORMEN 1809 



oväldig person, som i domarevärv varit nyttjad. Denne, såsom Konungens 
högste ombudsman, åligge förnämligast, att föra eller låta föra Konungens 
talan i mål, som röra kronans rätt, samt att, å Konungens vägnar, hava till
syn över rättvisans handhavande och i sådan egenskap beivra fel, som av 
domare och ämbetsmän begångne bliva.

§ 28.
1809: Konungen äger at i Stats-Rådet utnämna och befordra inf ödde 
Swenske Män til alla de Embeten och Tjenster inom Riket, högre och 
lägre, hwilka äro af den egenskap, at Konungen Fullmagter derå utfärdar, 
dock böra wederbörande förut med Förslag hafwa inkommit, der sådane 
hittils ägt rum; Ware likwäl Konungen obetaget, at uti Militaira Embeten 
nyttja Utländske Män af sällsynt skicklighet; men icke til Commendanter i 
Fästningarne. Konungen fäste, wid alla befordringar, af seende endast å de 
sökandes förtjenst och skicklighet, men icke på deras börd. Til Stats-Minis- 
ter, Stats-Råd, Justitiä-Råd, Stats-Secreterare samt alle andre Civile 
Embetsmän inom Riket och Domare må sådane Män endast nämnas, som 
äro af den rena Evangeliska Läran.

1840-41: Konungen äger att i Stats-Rådet utnämna och befordra infödde 
Swenske Män till alla de Embeten och Tjenster inom Riket, högre och lä
gre, hwilka äro af den egenskap, att Konungen Fullmakter derå utfärdar, 
dock böra wederbörande förut med förslag hafwa inkommit, der sådana 
hittills ägt rum; Ware likwäl Konungen obetaget, att uti Militära Embeten 
nyttja Utländske Män af sällsynt skicklighet, men icke till Commendanter 
i Fästningarne. Konungen fäste, wid alla befordringar, afseende endast å de 
sökandes förtjenst och skicklighet, men icke på deras börd. Till Civile Em
betsmän inom Riket och till Domare må sådane Män endast nämnas, som 
äro af den rena Evangeliska läran. Hwarje Departements-Chef skall före
draga och expediera alla ärenden, rörande befordringar, förordnanden, 
tjenstledighet och af sked, till och ifrån Embeten och Tjenster, wid de Werk 
och Stater, som under Departementet höra.

1853-54: Konungen äger att i Stats-Rådet utnämna och befordra infödde 
Swenske Män till alla de Embeten och Tjenster inom Riket, högre och lä
gre, hwilka äro af den egenskap, att Konungen fullmakter derå utfärdar, 
dock böra wederbörande förut med förslag hafwa inkommit, der sådana 
hittills ägt rum. Konungen ware likwäl obetaget, att, efter wederbörandes 
hörande, eller uppå deras framställning, till Lärare-befattningar wid Uni- 
versiteterna, de Theologiska Lärare-tjensterna likwäl undantagna, såsom 
ock till Lärare och andra beställningar wid andra Inrättningar för weten- 
skap, slöjd eller skön konst, äfwensom till Läkare-befattningar, kalla och
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befordra äfwen utländske Män af utmärkt förtjenst, de der den rena Evan
geliska läran bekänna. Likaledes må Konungen kunna uti Militära Embe- 
ten nyttja Utländske Män af sällsynt skicklighet, men icke till Commen- 
danter i Fästningarne. Konungen fäste, wid alla befordringar, afseende 
endast å de sökandes förtjenst och skicklighet, men icke på deras börd. Till 
Civile Embetsmän inom Riket och till Domare må sådane Män endast 
nämnas, som äro af den rena Evangeliska läran. Hwarje Departements
chef skall föredraga och expediera alla ärenden, rörande befordringar, 
förordnanden, tjenstledighet och afsked, till och ifrån Embeten och Tjen- 
ster, wid de Werk och Stater, som under Departementet höra.

1856-58: 1:0. Konungen äger att i Stats-Rådet utnämna och befordra in- 
födde Swenske män till alla de Embeten och Tjenster inom Riket, högre 
och lägre, hwilka äro af den egenskap, att Konungen fullmakter derå ut
färdar, dock böra wederbörande förut med förslag hafwa inkommit, der 
sådana hittills ägt rum. Konungen ware likwäl obetaget, att, efter weder- 
börandes hörande, eller uppå deras framställning, till lärare-befattningar 
wid Universiteterna, de theologiska lärare-tjensterna likwäl undantagna, 
såsom ock till lärare och andra beställningar wid andra Inrättningar för 
wetenskap, slöjd eller skön konst, äfwensom till Läkare-befattningar, kalla 
och befordra äfwen utländske män af utmärkt förtjenst, de der den rena 
Evangeliska läran bekänna. Likaledes må Konungen kunna uti militära 
embeten nyttja utländske män af sällsynt skicklighet, men icke till Kom
mendanter i fästningarne. Konungen fäste, wid alla befordringar, afseende 
endast å de sökandes förtjenst och skicklighet, men icke på deras börd. Till 
civile Embetsmän inom Riket och till Domare må sådane män endast näm
nas, som äro af den rena Evangeliska läran. Hwarje Departements-Chef 
skall föredraga och expediera alla ärenden, rörande befordringar, förord
nanden, tjenstledighet och afsked, till och ifrån Embeten och Tjenster, wid 
de Werk och Stater, som under Departementet höra.

2:0. Konungen äger att genom naturalisation till Swensk medborgare 
upptaga utländsk man i den ordning och under de wilkor, som uti särskild 
derom af Konung och Ständer gemensamt stiftad lag bestämmas. Sålunda 
naturaliserad utlänning njute samma rättigheter och förmåner, som infödd 
Swensk man, dock utan att kunna till Ledamot af Stats-Rådet utnämnas.

1862-63: 1:0. Konungen äger att i Stats-Rådet utnämna och befordra in- 
födde Swenske män till alla de Embeten och Tjenster inom Riket, högre 
och lägre, hwilka äro af den egenskap, att Konungen fullmakter derå ut
färdar, dock böra wederbörande förut med förslag hafwa inkommit, der 
sådana hittills ägt rum. Konungen ware likwäl obetaget, att, efter weder- 
börandes hörande, eller uppå deras framställning, till lärare-befattningar

218 REGERINGSFORMEN 1809 



wid Universiteterna, de theologiska lärare-tjensterna likwäl undantagna, 
såsom ock till lärare- och andra beställningar wid andra Inrättningar för 
wetenskap, slöjd eller skön konst, äfwensom till Läkare-befattningar, kalla 
och befordra äfwen utländske män af utmärkt förtjenst, de der den rena 
Evangeliska läran bekänna. Likaledes må Konungen kunna uti militära 
embeten nyttja utländske män af sällsynt skicklighet, men icke till Kom
mendanter i fästningarne. Konungen fäste, wid alla befordringar, afseende 
endast å de sökandes förtjenst och skicklighet, men icke på deras börd. Till 
civila Tjenster inom Riket och till Domare-Embeten må sådane män en
dast nämnas, som äro af den rena Evangeliska läran; härifrån dock undan
tagna lärarebeställningar och öfriga tjenster wid inrättningar för slöjd och 
skön konst, äfwensom läkare-befattningar, till hwilka jemwäl andre, än 
bekännare af den rena Evangeliska läran, kunna utnämnas. Hwarje De- 
partements-Chef skall föredraga och expediera alla ärenden, rörande be
fordringar, förordnanden, tjenstledighet och afsked, till och ifrån Embeten 
och Tjenster wid de Werk och Stater, som under Departementet höra.

2:0. Konungen äger att genom naturalisation till Swensk medborgare 
upptaga utländsk man i den ordning och under de wilkor, som uti särskild 
derom af Konung och Ständer gemensamt stiftad lag bestämmas. Sålunda 
naturaliserad utlänning njute samma rättigheter och förmåner, som infödd 
Swensk man, dock utan att kunna till Ledamot af Stats-Rådet utnämnas.

1865-66: 1:0. Konungen äger att i Stats-Rådet utnämna och befordra in- 
födde Swenske män till alla de Embeten och Tjenster inom Riket, högre 
och lägre, hwilka äro af den egenskap, att Konungen fullmakter derå ut
färdar, dock böra wederbörande förut med förslag hafwa inkommit, der 
sådana hittills ägt rum. Konungen ware likwäl obetaget, att, efter weder- 
börandes hörande, eller uppå deras framställning, till lärare-befattningar 
wid Universiteterna, de theologiska lärare-tjensterna likwäl undantagna, 
såsom ock till lärare- och andra beställningar wid andra Inrättningar för 
wetenskap, slöjd eller skön konst, äfwensom till Läkare-befattningar, kalla 
och befordra äfwen utländske män af utmärkt förtjenst, de der den rena 
Evangeliska läran bekänna. Likaledes må Konungen kunna uti militära 
embeten nyttja utländske män af sällsynt skicklighet, men icke till Kom
mendanter i fästningarne. Konungen fäste, wid alla befordringar, afseende 
endast å de sökandes förtjenst och skicklighet, men icke på deras börd. Till 
civila Tjenster inom Riket och till Domare-Embeten må sådane män en
dast nämnas, som äro af den rena Evangeliska läran; härifrån dock undan- 
tagne lärare-beställningar och öfriga tjenster wid inrättningar för slöjd och 
skön konst, äfwensom läkare-befattningar, till hwilka jemwäl andre, än 
bekännare af den rena Evangeliska läran, kunna utnämnas. Hwarje De-

REGERINGSFORMEN 1809 219 



partements-Chef skall föredraga och expediera alla ärenden, rörande be
fordringar, förordnanden, tjenstledighet och afsked, till och ifrån Embeten 
och Tjenster wid de Werk och Stater, som under Departementet höra.

2:0. Konungen äger att genom naturalisation till Swensk medborgare 
upptaga utländsk man i den ordning och under de wilkor, som bestämmas 
genom särskild lag, stiftad i den ordning 87 § 1 mom. stadgar. Sålunda na- 
turaliserad utlänning njute samma rättigheter och förmåner, som infödd 
Swensk man, dock utan att kunna till Ledamot af Stats-Rådet utnämnas.

1870: 1:0. Konungen äger att i Stats-Rådet utnämna och befordra infödde 
Swenske män till alla de Embeten och Tjenster inom Riket, högre och lä
gre, hwilka äro af den egenskap, att Konungen fullmakter derå utfärdar, 
dock böra wederbörande förut med förslag hafwa inkommit, der sådana 
hittills ägt rum. Konungen ware likwäl obetaget, att, efter wederbörandes 
hörande, eller uppå deras framställning, till lärare-befattningar wid Uni- 
versiteterna, de theologiska lärare-tjensterna likwäl undantagna, såsom 
ock till lärare- och andra beställningar wid andra Inrättningar för weten- 
skap, slöjd eller skön konst, äfwensom till Läkare-befattningar, kalla och 
befordra äfwen utländske män af utmärkt förtjenst, de der den rena Evan
geliska läran bekänna. Likaledes må Konungen kunna uti militära embe
ten nyttja utländske män af sällsynt skicklighet, men icke till Kommendan
ter i fästningarne. Konungen fäste, wid alla befordringar, afseende endast å 
de sökandes förtjenst och skicklighet, men icke på deras börd. Till prester- 
ligt embete eller till annan tjenst, hwarmed är förenadt åliggande att med
dela underwisning i christendom eller theologisk wetenskap, kan endast 
den utnämnas, som bekänner den rena Evangeliska läran. Till alla öfriga 
Embeten eller Tjenster, med det undantag i afseende å Stats-Rådets Leda
möter, som i 4 § stadgas, må bekännare af annan christen troslära, äfwen
som af den Mosaiska, kunna nämnas; dock må icke någon, som ej tillhör 
den rena Evangeliska läran, såsom domare eller innehafware af annan 
tjenst deltaga i handläggning eller afgörande af fråga, som angår religions- 
wård, religionsunderwisning eller befordringar inom den Swenska kyrkan. 
Hwarje Departements-Chef skall föredraga och expediera alla ärenden, 
rörande befordringar, förordnanden, tjenstledighet och afsked, till och 
ifrån Embeten och Tjenster wid de Werk och Stater, som under Departe
mentet höra.

2:0. Konungen äger att genom naturalisation till Swensk medborgare 
upptaga utländsk man i den ordning och under de wilkor, som bestämmas 
genom särskild lag, stiftad i den ordning 87 § 1 mom. stadgar. Sålunda na- 
turaliserad utlänning njute samma rättigheter och förmåner, som infödd 
Swensk man, dock utan att kunna till Ledamot af Stats-Rådet utnämnas.
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1909: Konungen äger att i statsrådet utnämna och befordra infödde sven
ske män till alla de ämbeten och tjänster, högre och lägre, hvilka äro af den 
egenskap, att Konungen fullmakter därå utfärdar, dock böra vederbörande 
förut med förslag hafva inkommit, där sådana hittills ägt rum. Till lärare
befattningar vid statens läroanstalter, de teologiska läraretjänsterna vid 
universiteterna likväl undantagna, till andra beställningar vid inrättningar 
för vetenskap, slöjd eller skön konst samt till läkarebefattningar må i den 
ordning, som ofvan sagts, och med tillämpning af grunder, som af Kon
ungen och Riksdagen godkänts, kunna utnämnas och befordras äfven in
födda svenska kvinnor. Konungen vare ock obetaget, att, efter vederbö- 
randes hörande, eller uppå deras framställning, till lärarebefattningar vid 
universiteterna, de teologiska läraretjänsterna likväl undantagna, såsom 
ock till lärare- och andra beställningar vid andra inrättningar för veten
skap, slöjd eller skön konst, äfvensom till läkarebefattningar, kalla och be
fordra äfven utländske män af utmärkt förtjänst, de där den rena evange
liska läran bekänna. Likaledes må Konungen kunna uti militära ämbeten 
nyttja utländske män af sällsynt skicklighet, men icke till kommendanter i 
fästningarna. Till konsul må ock utländsk man nämnas, där lön ej är med 
befattningen förenad. Konungen fäste, vid alla befordringar, afseende en
dast å de sökandes förtjänst och skicklighet, men icke på deras börd. Till 
prästerligt ämbete eller till annan tjänst, hvarmed är förenadt åliggande att 
meddela undervisning i kristendom eller teologisk vetenskap, kan endast 
den utnämnas, som bekänner den rena evangeliska läran. Till alla öfriga 
ämbeten eller tjänster, med det undantag i afseende å statsrådets ledamö
ter, som i 4 § stadgas, må bekännare af annan kristen troslära, äfvensom af 
den mosaiska, kunna nämnas; dock må icke någon, som ej tillhör den rena 
evangeliska läran, såsom domare eller innehafvare af annan tjänst deltaga 
i handläggning eller afgörande af fråga, som angår religionsvård, religions
undervisning eller befordringar inom den svenska kyrkan. Hvarje departe
mentschef skall föredraga och expediera alla ärenden rörande befordring
ar, förordnanden, tjänstledighet och afsked, till och ifrån ämbeten och 
tjänster vid de verk och stater, som under departementet höra.

1921: Konungen äger att i statsrådet utnämna och befordra infödde sven
ske män till alla de ämbeten och tjänster, högre och lägre, vilka äro av den 
egenskap, att Konungen fullmakter därå utfärdar, dock böra vederbörande 
förut med förslag hava inkommit, där sådana hittills ägt rum. Konungen 
vare ock obetaget, att, efter vederbörandes hörande, eller uppå deras fram
ställning, till lärarebefattningar vid universiteterna, de teologiska lärare
tjänsterna likväl undantagna, såsom ock till lärare- och andra beställning
ar vid andra inrättningar för vetenskap, slöjd eller skön konst, ävensom till
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läkarebefattningar, kalla och befordra även utländske män av utmärkt för
tjänst, de där den rena evangeliska läran bekänna. Likaledes må Konung
en kunna uti militära ämbeten nyttja utländske män av sällsynt skicklig
het, men icke till kommendanter i fästningarna. Till konsul må ock 
utländsk man nämnas, där lön ej är med befattningen förenad.

Till ämbeten och tjänster, varom ovan sägs, må med tillämpning av 
grunder, som av Konungen och riksdagen godkänts, även kvinnor kunna 
utnämnas och befordras, dock att kvinna ej må utnämnas till prästerlig 
tjänst, där ej annorledes blivit bestämt i den ordning 87 § z mom. stadgar.

Till prästerligt ämbete eller till annan tjänst, varmed är förenat åliggan
de att meddela undervisning i kristendom eller teologisk vetenskap, kan 
endast den utnämnas, som bekänner den rena evangeliska läran. Till alla 
övriga ämbeten eller tjänster, med det undantag i avseende å statsrådets le
damöter, som i 4 § stadgas, må bekännare av annan kristen troslära, även
som av den mosaiska, kunna nämnas; dock må icke någon, som ej tillhör 
den rena evangeliska läran, såsom domare eller innehavare av annan tjänst 
deltaga i handläggning eller avgörande av fråga, som angår religionsvård, 
religionsundervisning eller befordringar inom den svenska kyrkan.

Konungen fäste vid alla befordringar avseende endast å de sökandes för
tjänst och skicklighet, men icke på deras börd. Varje departementschef 
skall föredraga och expediera alla ärenden rörande befordringar, förord
nanden, tjänstledighet och avsked, till och ifrån ämbeten och tjänster vid 
de verk och stater, som under departementet höra.

1949: Konungen äger att i statsrådet utnämna och befordra svenske med
borgare till alla de ämbeten och tjänster, högre och lägre, vilka äro av den 
egenskap, att Konungen fullmakter därå utfärdar, dock böra vederbörande 
förut med förslag hava inkommit, där sådana hittills ägt rum. Konungen 
vare ock obetaget, att, efter vederbörandes hörande, eller uppå deras fram
ställning, till lärarebefattningar vid universiteterna, de teologiska lärare
tjänsterna likväl undantagna, såsom ock till lärare- och andra beställning
ar vid andra inrättningar för vetenskap, slöjd eller skön konst, ävensom till 
läkarebefattningar, kalla och befordra även utländske män och kvinnor av 
utmärkt förtjänst, de där den rena evangeliska läran bekänna. Likaledes 
må Konungen kunna uti militära ämbeten nyttja utlänningar av sällsynt 
skicklighet, men icke till kommendanter i fästningarna. Till konsul må ock 
utlänning nämnas, där lön ej är med befattningen förenad.

Till prästerligt ämbete eller till annan tjänst, varmed är förenat åliggan
de att meddela undervisning i kristendom eller teologisk vetenskap, kan 
endast den utnämnas, som bekänner den rena evangeliska läran. Till alla 
övriga ämbeten eller tjänster, med det undantag i avseende å statsrådets le-
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damöter, som i 4 § stadgas, må bekännare av annan kristen troslära, även
som av den mosaiska, kunna nämnas; dock må icke någon, som ej tillhör 
den rena evangeliska läran, såsom domare eller innehavare av annan tjänst 
deltaga i handläggning eller avgörande av fråga, som angår religionsvård, 
religionsundervisning eller befordringar inom den svenska kyrkan.

Kvinna må ej utnämnas till prästerlig tjänst, där ej annorledes blivit be
stämt i den ordning 87 § 2. mom. stadgar.

Konungen fäste vid alla befordringar avseende endast å de sökandes för
tjänst och skicklighet, men icke på deras börd. Varje departementschef 
skall föredraga och expediera alla ärenden rörande befordringar, förord
nanden, tjänstledighet och avsked, till och ifrån ämbeten och tjänster vid 
de verk och stater, som under departementet höra.

1953: Konungen äger att i statsrådet utnämna och befordra svenske med
borgare till alla de ämbeten och tjänster, högre och lägre, vilka äro av den 
egenskap, att Konungen fullmakter därå utfärdar, dock böra vederbörande 
förut med förslag hava inkommit, där sådana hittills ägt rum. Konungen 
vare ock obetaget, att, efter vederbörandes hörande, eller uppå deras fram
ställning, till lärarebefattningar vid universiteterna, de teologiska lärare
tjänsterna likväl undantagna, såsom ock till lärare- och andra beställning
ar vid andra inrättningar för vetenskap, slöjd eller skön konst, ävensom till 
läkarebefattningar, kalla och befordra även utländske män och kvinnor av 
utmärkt förtjänst. Likaledes må Konungen kunna uti militära ämbeten 
nyttja utlänningar av sällsynt skicklighet, men icke till kommendanter i 
fästningarna. Till konsul må ock utlänning nämnas, där lön ej är med be
fattningen förenad.

Konungen fäste, vid alla befordringar, avseende endast å de sökandes 
förtjänst och skicklighet, men icke på deras börd. Till prästerlig befattning 
inom svenska kyrkan må ej annan utnämnas än den som bekänner kyr
kans lära. Medför annan befattning skyldighet att undervisa i kristendom 
eller teologisk vetenskap, skall Konungen taga den hänsyn till de sökandes 
trosåskådning, som därav må påkallas. Befattningshavare, som ej tillhör 
svenska kyrkan, må icke deltaga i avgörande av mål eller ärende, som 
angår kyrkans religionsvård eller religionsundervisning, utövning av präst
ämbetet, befordring eller ämbetsansvar inom kyrkan. I fråga om statsrå
dets ledamöter skall dock sådant hinder icke gälla för annan än föredra
ganden.

Kvinna må ej utnämnas till prästerlig tjänst, där ej annorledes blivit be
stämt i den ordning 87 § 2, mom. stadgar.

Varje departementschef skall föredraga och expediera alla ärenden rö
rande befordringar, förordnanden, tjänstledighet och avsked, till och ifrån
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ämbeten och tjänster vid de verk och stater, som under departementet 
höra.

1961: Konungen äger att i statsrådet utnämna och befordra svenske med
borgare till alla de ämbeten och tjänster, högre och lägre, vilka äro av den 
egenskap, att Konungen fullmakter därå utfärdar, dock böra vederbörande 
förut med förslag hava inkommit, där sådana hittills ägt rum. Till lärare
befattningar vid universiteterna, de teologiska läraretjänsterna likväl un
dantagna, såsom ock till lärare- och andra beställningar vid andra inrätt
ningar för vetenskap, slöjd eller skön konst, ävensom eljest till 
befattningar, av vilkas innehavare kräves naturvetenskaplig, medicinsk el
ler teknisk utbildning, må dock utnämnas även utländske män och kvin
nor. Till konsul må ock utlänning nämnas, där lön ej är med befattningen 
förenad.

Konungen fäste, vid alla befordringar, avseende endast å de sökandes 
förtjänst och skicklighet, men icke på deras börd. Till prästerlig befattning 
inom svenska kyrkan må ej annan utnämnas än den som bekänner kyr
kans lära. Medför annan befattning skyldighet att undervisa i kristendom 
eller teologisk vetenskap, skall Konungen taga den hänsyn till de sökandes 
trosåskådning, som därav må påkallas. Befattningshavare, som ej tillhör 
svenska kyrkan, må icke deltaga i avgörande av mål eller ärende, som 
angår kyrkans religionsvård eller religionsundervisning, utövning av präst
ämbetet, befordring eller ämbetsansvar inom kyrkan. I fråga om statsrå
dets ledamöter skall dock sådant hinder icke gälla för annan än föredra
ganden.

Kvinna må ej utnämnas till prästerlig tjänst, där ej annorledes blivit be
stämt i den ordning 87 § 2 mom. stadgar.

Varje departementschef skall föredraga och expediera alla ärenden rö
rande befordringar, förordnanden, tjänstledighet och avsked, till och ifrån 
ämbeten och tjänster vid de verk och stater, som under departementet 
höra.

Stadgandet om naturalisation flyttades med 1909 års grundlagsändring från § 28 till 
§ 33-

§ 29.
1809: Til Ärke-Biskop och Biskopar, med hwilkas wal förhålles efter förra 
wanligheten, utnämne Konungen en af de tre, som föreslagne blifwit.

1873: Till ärkebiskop och biskopar utnämne Konungen en av de tre, som, 
i den ordning kyrkolagen stadgar, föreslagne blivit.
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§ 30-
1809: Konungen äger, at på det sätt förr öfligt warit tilsätta Kyrkoherde
beställningar i Regale Pastorater. De så kallade Consistoriella Gäll ware 
wid deras walrätt bibehållne.

1909: Om tillsättning av prästerliga tjänster i församlingarna och den rätt, 
som därvid tillkommer Konungen och församlingarna, stadgas i särskild 
lag, stiftad i den ordning 87 § 2 mom. föreskriver.

§ 3i-
1809: Städernes Borgerskap åtnjute framgent den rättighet de hitintils in
nehaft, at til Borgmästare-Tjenster föreslå trenne behörige Män, då Kon
ungen en af dem utnämne. På lika sätt förhålles med Rådmäns- och Ma- 
gistrats-Secreterare-syslorne i Stockholm.

1862-63: Städernas Borgerskap och öfrige till deltagande i Riksdagsman- 
nawal inom Borgare-Ståndet berättigade innewånare äge att till Borgmäs- 
tare-tjenster föreslå trenne behörige Män, då Konungen en af dem utnäm
ne. På lika sätt förhålles med Rådmäns- och Magistrats-Sekreterare- 
sysslorna i Stockholm.

1865-66: Städernas till deltagande i Riksdagsmannawal berättigade inne
wånare äge att till Borgmästare-tjenster föreslå trenne behörige Män, då 
Konungen en af dem utnämne. På lika sätt förhålles med Rådmäns- och 
Magistrats-Sekreterare-sysslorna i Stockholm.

1909: Till borgmästaretjänst i stad äge där bosatta och i stadens allmänna 
angelägenheter röstberättigade män att föreslå tre behörige personer, då 
Konungen en af dem utnämne. På lika sätt förhålles med rådmans- och 
magistratssekreterare-sysslorna i Stockholm.

1921: Till borgmästaretjänst i stad äge där bosatta och i stadens allmänna 
angelägenheter röstberättigade män och kvinnor föreslå tre behörige per
soner. Varje röstberättigad äger en röst. Bland de föreslagne utnämner 
Konungen en till borgmästare. På samma sätt förhålles med rådmans- och 
magistratssekreteraresysslorna i Stockholm.

Närmare bestämmelser om val för upprättande av förslag till de tjänster, 
nu sagts, meddelas genom särskild, av Konungen och riksdagen samfällt 
stiftad lag.

1945: Till borgmästaretjänst i stad äge där bosatta och i stadens allmänna 
angelägenheter röstberättigade män och kvinnor föreslå tre behörige per
soner. Varje röstberättigad äger en röst. Till tjänst som lagfaren rådman i 
stad äge staden föreslå tre behörige personer. Bland de sålunda föreslagne
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utnämner Konungen en till innehavare av den ifrågavarande tjänsten.
Närmare bestämmelser om val för upprättande av förslag till de tjänster, 

nu sagts, meddelas genom särskild, av Konungen och riksdagen samfällt 
stiftad lag.

1949: Till tjänst som borgmästare eller lagfaren rådman i stad äge stads
fullmäktige föreslå tre behöriga personer. Bland de föreslagna utnämner 
Konungen en till innehavare av tjänsten.

Närmare bestämmelser om val för upprättande av förslag till de tjänster, 
nu sagts, meddelas genom särskild, av Konungen och riksdagen samfällt 
stiftad lag.

1964: Paragrafen upphör att gälla.

§ 32-
1809: Sändebud hos Fremmande Magter och Tjenstemän wid Beskick- 
ningarne nämne Konungen i Stats-Ministerns för Utrikes Ärenderne och 
Hof-Cantzlerens närwaro.

1840-41: Sändebud hos Främmande Makter och Tjenstemän wid Beskick- 
ningarne nämne Konungen i Stats-Ministerns för Utrikes Ärendena och 
någon annan tillkallad Stats-Råds-Ledamots närwaro.

1876: Sändebud hos främmande magter och tjenstemän vid beskickning- 
arne nämne Konungen i Ministerns för utrikes ärendena och någon annan 
tillkallad Statsrådsledamots närvaro.

1885: Sändebud hos främmande magter och tjenstemän vid beskickning- 
arne nämne Konungen i den ordning, som i 11 § i fråga om ministeriella 
måls behandling föreskrifven är.

1909: Enär sådana sysslor, vartill förslag blivit upprättade, skola av Kon
ungen bortgivas, böra statsrådets ledamöter yttra sig över de sökandes 
skicklighet och förtjänster. Äge de även rätt, att emot Konungens utnäm
ningar till andra tjänster och ämbeten underdåniga påminnelser göra.

1969: Paragrafen upphör att gälla den 1 januari 1971.

Stadgandet om förfarandet i utnämningsfrågor rörande tjänster, till vilka förslag upp
rättas, flyttades med 1909 års grundlagsändring från § 33 till § 32, då stadgandet om 
beskickningstjänstemän utgick.

§ 33-
1809: Enär sådane Syslor, hwartil Förslag blifwit uprättade, skola af Kon
ungen bortgifwas, böra Stats-Rådets Ledamöter yttra sig öfwer de sökan
des skicklighet och förtjenster. Äge de äfwen rätt, at emot Konungens ut
nämningar til andra Tjenster och Embeten underdåniga påminnelser göra.
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1909: Konungen äger att genom naturalisation till svensk medborgare 
upptaga utländsk man i den ordning och under de villkor, som bestämmas 
genom särskild lag, stiftad i den ordning 87 § 1 mom. stadgar. Sålunda na- 
turaliserad utländing njute samma rättigheter och förmåner, som infödd 
svensk man, dock utan att kunna till ledamot af statsrådet utnämnas.

1921: Konungen äger att i den ordning och under de villkor, som bestäm
mas genom särskild lag, stiftad i den ordning 87 § 1 mom. stadgar, genom 
naturalisation till svensk medborgare upptaga utländsk man eller kvinna. 
Sålunda naturaliserad utlänning njute samma rättigheter och förmåner, 
som infödd svensk medborgare, dock utan att kunna till ledamot av stats
rådet utnämnas.

1965: Utländsk man eller kvinna må i den ordning och under de villkor, 
som bestämmas genom särskild lag, stiftad i den ordning 87 § 1 mom. 
stadgar, genom naturalisation upptagas till svensk medborgare. Sålunda 
naturaliserad utlänning njute samma rättigheter och förmåner som infödd 
svensk medborgare, dock utan att kunna till ledamot av statsrådet utnäm
nas.

Ärende rörande naturalisation prövas av Konungen, i den mån ej annat 
stadgas i nyssnämnda lag.

Stadgandet om förfarandet i utnämningsfrågor rörande tjänster, till vilka förslag upp
rättas, flyttades med 1909 års grundlagsändring från §33 till § 32, då stadgandet om 
beskickningstjänstemän utgick.

Stadgandet om naturalisation flyttades med 1909 års grundlagsändring från § 28 
till § 33-

§ 34-
1809: De uti denna Reger  ings-E  orm bestämda nya Embeten, Stats-Minis- 
trarnes, Stats-Rådens och Justitiä-Rådens, skola upföras i Rikets Stat och 
må icke af någon tillika med andra Civila Embeten beklädas. De twänne 
Stats-Ministrarne innehafwe Rikets Högsta wärdigheter. Stats-Råden äge 
lika anseende med Generaler och Justitiä-Råden med General-Lieutenan- 
ter.

1840--41: Stats-Ministrarne innehafwe Rikets högsta wärdighet, och Stats- 
Råden den närmaste derintill. Ledamot af Stats-Rådet eller af Justitie-Rå- 
det må icke tillika annat Civilt Embete bekläda.

1844-45: Stats-Ministrarne innehafwe Rikets högsta wärdighet, och Stats- 
Råden den närmaste derintill. Stats-Minister eller Stats-Råd må icke tillika 
annat Embete utöfwa, ej eller några inkomster deraf uppbära. Justitie-Råd 
må ej tillika annat Embete innehafwa eller utöfwa.
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1876: Statsministern och Ministern för utrikes ärendena innehafve rikets 
högsta värdighet, och Statsråden den närmaste derintill. Ledamot af Stats
rådet må icke tillika annat embete utöfva, ej heller några inkomster deraf 
uppbära. Justitieråd må ej tillika annat embete innehafva eller utöfva.

1909: Statsministern och ministern för utrikes ärendena innehave rikets 
högsta värdighet, och statsråden den närmaste därintill. Ledamot av stats
rådet må icke tillika annat ämbete utöva, ej heller några inkomster därav 
uppbära. Justitieråd eller regeringsråd må ej tillika annat ämbete innehava 
eller utöva.

§ 35-
1809: Stats-Ministern för Utrikes Årenderne, Stats-Råden, Presidenterne i 
Collegierne, Öfwer-Ståthållaren, Under-Ståthållaren och Politie-Mästaren 
i Hufwud-Staden, Hof-Cantzleren, Justitiä-Cantzleren, Stats-Secreterare, 
Landshöfdingar och Ståthållare i Landet, Fältmarskalkar, Generaler och 
Amiraler af alla Grader, Gener al-Adjutanter, Öfwer-Adjutanter, Stabs-Ad
jutanter, Commendanter uti Fästningarne, Capitaine-Lieutenanter och Of
ficerare wid Lif-Drabanterne, Öfwerstar för Regementerne, Second-Che- 
ferne wid Gardes-Regementerne til Häst och Fot samt Öfwerste- 
Lieutenanter wid Lif-Regements-Brigaden, Chef erne för Artilleriet, Fortifi
cations- Fältmätnings- och Sjömätnings-wäsendet, Ministrar och Sände
bud til fremmande Magter samt de Embets- och Fjenstemän, som uti Kon
ungens Cabinett för Utrikes Brefwäxlingen och wid Beskickningarne 
nyttjas, hafwa förtroende syslor, hwarifrån Konungen må dem entlediga, 
när Han pröfwar Rikets tjenst det fordra. Konungen kungöre dock sådane 
beslut i Stats-Rådet, hwars Ledamöter ware skyldige, at deremot göra un
derdånige föreställningar, om de finna sig dertil skäl äga.

1815: Stats-Ministern för Utrikes Ärenderna, Stats-Råden, Presidenterne i 
Collegierne, Öfwer-Ståthållaren, Under-Ståthållaren och Politie-Mästaren 
i Hufwud-Staden, Hof-Cancelleren, Justitiä-Cancelleren, Stats-Secretera- 
re, Landshöfdingar och Ståthållare i Landet, Fältmarskalkar, Generaler 
och Amiraler af alla Grader, General-Adjutanter, Öfwer-Adjutanter, 
Stabs-Adjutanter, Commendanter i Fästningarne, Capitaine-Lieutenanter 
och Officerare wid Lif-Drabanterne, Öfwerstar för Regementerne, Se- 
cond-Cheferne för Gardes-Regementerne till Häst och Fot samt Öfwerste- 
Lieutenanter wid Lif-Regements-Brigaden, Cheferne för Artilleriet, Forti
fications- Fältmätnings- och Sjömätnings-wäsendet, Ministrar, Sändebud 
och Agenter för Handeln hos fremmande Magter, samt de Embets- och 
Tjenstemän, som uti Konungens Cabinett för Utrikes Brefwäxlingen och 
wid Beskickningarne nyttjas, hafwa förtroende-syslor, hwarifrån Konung-
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en må dem endtlediga, när Han pröfwar Rikets tjenst det fordra. Kon
ungen kungöre dock sådant beslut i Stats-Rådet, hwars Ledamöter ware 
skyldige, att deremot göra underdåniga föreställningar, om de finna sig 
dertill skäl äga.

1840-41: Stats-Rådets Ledamöter, Presidenter och Chefer för Collegier 
eller i dessas ställe inrättade Werk, Justitie-Canzleren, Cheferna för Tull
styrelsen och för Postwerket, Expeditions-Chefer i Stats-Departementen, 
Öfwer-Ståthållaren, Under-Ståthållaren och Politie-Mästaren i Hufwud- 
staden, Landshöfdingar och Ståthållare i Landet, Fältmarskalkar, Genera
ler och Amiraler af alla Grader, General-Adjutanter, Öfwer-Adjutanter, 
Stabs-Adjutanter, Commendanter i Fästningarne, Capitaine-Lieutenanter 
och Officerare wid Lif-Drabanterna, Öfwerstar för Regementena, Se
kund-Cheferna för Gardes-Regementena till Häst och Fot samt Öfwerste- 
Lieutenanter wid Lif-Regements-Brigaden, Cheferna för Artilleriet, Forti
fikations-, Fältmätnings- och Sjömätnings-wäsendet, Ministrar, Sändebud 
och Agenter för Handeln hos främmande Makter, samt de Embets- och 
Tjenstemän, som uti Konungens Cabinett för Utrikes Brefwexlingen och 
wid Beskickningarne nyttjas, hafwa Förtroende-syslor, hwarifrån Kon
ungen må dem entlediga, när Han pröfwar Rikets tjenst det fordra. Kon
ungen kungöre dock sådana beslut i Stats-Rådet, hwars Ledamöter ware 
skyldige att deremot göra underdåniga föreställningar, om de finna sig 
dertill skäl äga.

1856-58: Stats-Rådets Ledamöter, Presidenter och Chefer för Collegier 
eller i dessas ställe inrättade werk, Justitie-Canzleren, Cheferne för Tullsty
relsen och för Postwerket, Expeditions-Chefer i Stats-Departementen, Öf
wer-Ståthållaren, Under-Ståthållaren och Politie-Mästaren i hufwudsta- 
den, Landshöfdingar, Fältmarskalkar, Generaler och Amiraler af alla 
grader, General-Adjutanter, Öfwer-Adjutanter, Stabs-Adjutanter, Kom
mendanter i Fästningarne, Öfwerstar för Regementena, Sekund-Cheferne 
för Gardes-Regementena till häst och fot och för Lif-Regementets Corpser 
samt Cheferne för öfrige särskildt för sig bestående Militära Corpser eller 
Bataljoner, Cheferne för Artilleriet, Fortifikations-, Fältmätnings- och Sjö
mätnings-wäsendet, Ministrar, Sändebud och Agenter för handeln hos 
främmande Makter, samt de Embets- och Tjenstemän, som uti Konungens 
Kabinett för utrikes brefwexlingen och wid Beskickningarne nyttjas, haf
wa förtroende-sysslor, hwarifrån Konungen må dem entlediga, när han 
pröfwar Rikets tjenst det fordra. Konungen kungöre dock sådana beslut i 
Stats-Rådet, hwars Ledamöter ware skyldige att deremot göra underdåni
ga föreställningar, om de finna sig dertill skäl äga.
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1876: Statsrådets ledamöter, presidenter och chefer för kollegier eller de i 
dessas ställe inrättade verk, justitiekansleren, cheferna för fångvården, 
lantmäteriet, statens järnvägstrafik, lots-, post-, telegraf- och tullverken 
samt skogsväsendet, expeditionschefer i statsdepartementen, överståthål
laren, underståthållaren och polismästaren i huvudstaden, landshövdingar, 
fältmarskalkar, generaler och amiraler av alla grader, generaladjutanter, 
överadjutanter, stabsadjutanter, kommendanter i fästningarna, överstar 
för regementena, sekundcheferna för gardesregementena till häst och fot 
och för livregementets kårer samt cheferna för övriga särskilt för sig bestå
ende militära kårer eller bataljoner, cheferna för artilleriet, fortifikations-, 
fältmätnings- och sjömätnings väsendet, ministrar, sändebud och agenter 
för handeln hos främmande makter, samt de ämbets- och tjänstemän, som 
uti Konungens kabinett för utrikes brevväxlingen och vid beskickningarna 
nyttjas, hava förtroendesysslor, varifrån Konungen må dem entlediga, när 
han prövar rikets tjänst det fordra. Konungen kungöre dock sådana beslut 
i statsrådet, vars ledamöter vare skyldige att däremot göra underdåniga fö
reställningar, om de finna sig därtill skäl äga.

1965: Statsrådets ledamöter hava förtroendesysslor, varifrån Konungen 
må dem entlediga, när han prövar rikets tjänst det fordra. Konungen fatte 
sådana beslut i statsrådet.

1969: Förklarar riksdagen enligt 107 § att ledamot av statsrådet icke åt
njuter riksdagens förtroende, entledigar Konungen honom, såvida förord
nande om nyval enligt 108 § icke meddelas inom en vecka efter det förkla
ringen gavs.

I annat fall än som avses i första stycket entledigar Konungen statsmi
nistern eller annan ledamot av statsrådet, om statsministern begär det.

Avgår statsministern, skola övriga ledamöter av statsrådet entledigas. 
Beslut om entledigande av statsrådets samtliga ledamöter träder i tillämp
ning först när ny statsminister utnämnes.

§ 36.
1809: De som bekläda Domare-Embeten, så högre som lägre, samt alle 
andre Embets- och Tjenstemän än de, i föregående §. nämnde, kunna icke, 
utan medelst Ransakning och Dom, ifrån sine innehafwande syslor af 
Konungen afsättas, ej eller, utan efter egna ansökningar, til andre Tjenster 
befordras eller flyttas.

1965: Den som utnämnts till domare må skiljas från tjänsten endast av 
domstol efter åtal eller genom beslut om entledigande i samband med pen
sionering; dock må han, om det finnes erforderligt av organisatoriska skäl, 
förflyttas till annan jämställd domartjänst.
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Grundläggande bestämmelser i övrigt om statstjänstemannens rättsställ
ning givas i lag, stiftad i den ordning 87 § 1 mom. föreskriver.

S 37-
1809: Konungen äger at uphöja til Adeligt stånd och wärde Män, som ge
nom trohet, tapperhet och dygd, lärdom och nitiske tjenster gjort sig af 
Konungen och Riket synnerligen förtjente. Konungen må med Grefligt och 
Friherrligt stånd benåda Män, som genom stora och utmärkta förtjenster 
dertil wärdige anses. Ej må Adelskap, eller Greflig eller Friherrlig wärdig- 
het, som hädanefter förlänas, tilfalla flere än den, hwilken adlad eller up- 
höjd blifwit, samt efter honom hans äldste manliga Bröstarfwing i rätt 
nedstigande, led efter led, samt efter denna grens utgång, Stamfadrens när
maste manlige afkomling, och så widare.

1828-30: Konungen eger, att i Adeligt Stånd upphöja Män, som, genom 
trohet, tapperhet och dygd, lärdom och nitiska tjenster, gjort sig af Kon
ungen och Riket synnerligen förtjente. Konungen må jemwäl, såsom belö
ning för stora och utmärkta förtjenster, tilldela Adelsmän Friherrlig och 
Friherrar Greflig wärdighet. Ej må Adelskap, eller Friherrlig eller Greflig 
wärdighet, som hädanefter förlänas, tillfalla flera, än den, hwilken adlad 
eller upphöjd blifwit och, efter hans död, i rätt nedstigande led efter led, 
hans äldsta manliga Bröstarfwing af äldsta grenen, samt, efter dennas ut
gång, Stamfadrens närmaste manliga afkomling, af då lefwande äldsta 
slägtgren, och så widare. Om, genom arf, Adeligt Stånd tillfaller den, som 
redan blifwit deruti sjelf upphöjd, eller genom närmare arf insatt, upphöre 
hans eget Adelskap, så framt detta icke är af högre wärdighet, i hwilken 
händelse Stamfadrens Adelskap öfwergår till närmaste slägtgren: Finnes 
ingen sådan, utslockne Ätten. Förklaras någon sitt Adelskap förlustig, till
faller detsamma den, som dertill, enligt här stadgade grunder, närmast be
rättigad är.

1865-66: Konungen äger att i adeligt stånd upphöja män, som, genom tro
het, tapper het och dygd, lärdom och nitiska tjänster, gjort sig av Konung
en och riket synnerligen förtjänte. Konungen må jämväl, såsom belöning 
för stora och utmärkta förtjänster, tilldela adelsmän friherrelig och friher
rar grevlig värdighet. Ej må adelskap, eller friherrelig eller grevlig värdig
het, som hädanefter förlänas, tillfalla flere, än den, vilken adlad eller upp
höjd blivit och, efter hans död, i rätt nedstigande led efter led, hans äldste 
manlige bröstarving av äldsta grenen, samt, efter dennas utgång, stamfa
derns närmaste manlige avkomling, av då levande äldsta släktgren, och så 
vidare. Om, genom arv, adeligt stånd tillfaller den, som redan blivit däruti 
själv upphöjd, eller genom närmare arv insatt, upphöre hans eget adel-
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skap, såframt detta icke är av högre värdighet, i vilken händelse stamfa
derns adelskap övergår till närmaste släktgren; finnes ingen sådan, ut- 
slockne ätten. Förklaras någon sitt adelskap förlustig, tillfaller detsamma 
den, som därtill, enligt här stadgade grunder, närmast berättigad är.

Riddarhusordningen, som fastställes av Konungen samt ridderskapet 
och adeln gemensamt, bestämmer huru ridderskapet och adeln må sam
manträda, för att om sina gemensamma angelägenheter besluta.

§ 38.
1809: Alla ifrån Konungen utgående Expeditioner och befallningar, utom i 
Commando-mål, skola, för at blifwa gällande, contrasigner as af den 
Föredragande, som ware answarig, at de instämma med deröfwer förda 
Protocoll. Skulle den föredragande finna något Konungens beslut wara 
stridande emot denna Reger ings-F orm, göre han i Stats-Rådet derom före
ställning; Yrkar Konungen ändock, at et sådant Beslut skal utfärdas, ware 
det då den Föredragandes rättighet och pligt, at sin Contrasignation derå 
wägra, samt nedlägge han i följd deraf sit Embete, hwilket han icke må 
återtaga förr, än Riksens Ständer hans förhållande pröfwat och gillat. 
Emedlertid ware han wid sin lön och öfriga tjensten åtföljande inkomster 
bibehållen.

1840-41: Alla ifrån Konungen utgående Expeditioner och Befallningar, 
utom i Commando-mål, skola, för att blifwa gällande, wara försedda med 
Konungens underskrift och kontrasignation af wederbörande Föredragan
de, som ware answarig, att de instämma med deröfwer förda protokoll. 
Alla föreskrifter och erinringar om werkställighet af utfärdade beslut må 
af Departements-Chefer omedelbarligen kunna till wederbörande expedie
ras. Skulle den Föredragande finna något Konungens beslut wara stridan
de emot denna Regerings-Form, göre han derom i Stats-Rådet föreställ
ning; Yrkar Konungen ändock, att ett sådant beslut skall utfärdas, ware 
det då den Föredragandes rättighet och pligt, att sin kontrasignation derå 
wägra, samt nedlägge han i följd deraf sitt Embete, hwilket han icke må 
återtaga förr, än Riksens Ständer hans förhållande pröfwat och gillat. 
Emedlertid ware han wid sin lön och öfriga tjensten åtföljande inkomster 
bibehållen.

1865-66: Alla ifrån Konungen utgående Expeditioner och Befallningar, 
utom i Kommando-mål, skola, för att blifwa gällande, wara försedde med 
Konungens underskrift och kontrasignation af wederbörande Föredra
gande, som ware answarig, att de instämma med deröfwer förda proto
koll. Alla föreskrifter och erinringar om werkställighet af utfärdade beslut 
må af Departements-Chefer omedelbarligen kunna till wederbörande ex-
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pedieras. Skulle den Föredragande finna något Konungens beslut wara 
stridande emot denna Regerings-Form, göre han derom i Stats-Rådet fö
reställning; yrkar Konungen ändock, att ett sådant beslut skall utfärdas, 
ware det då den Föredragandes rättighet och pligt, att sin kontrasignation 
derå wägra, samt nedlägge han i följd deraf sitt Embete, hwilket han icke 
må återtaga förr, än Riksdagen hans förhållande pröfwat och gillat. 
Emedlertid ware han wid sin lön och öfriga tjensten åtföljande inkomster 
bibehållen.

1949: Konungens skrivelser och propositioner till riksdagen eller allmänt 
kyrkomöte, allmänna författningar, av Konungen utfärdade fullmakter å 
ämbeten och tjänster samt de ifrån Konungen utgående expeditioner och 
befallningar i övrigt, vilka Konungen bestämmer, skola, för att bliva gäl
lande, vara försedda med Konungens underskrift och kontrasignation av 
vederbörande föredragande, som vare ansvarig, att de instämma med där
över förda protokoll. Alla andra av Konungen utfärdade beslut skola vara 
underskrivna av föredraganden: denne må även omedelbarligen till veder
börande expediera föreskrifter och erinringar om verkställighet av utfär
dade beslut. Skulle den föredragande finna något Konungens beslut vara 
stridande emot denna regeringsform, göre han därom i statsrådet föreställ
ning; yrkar Konungen ändock, att ett sådant beslut skall utfärdas, vare det 
då den föredragandes rättighet och plikt, att sin kontrasignation eller un
derskrift därå vägra, samt nedlägge han i följd därav sitt ämbete, vilket 
han icke må återtaga förr, än riksdagen hans förhållande prövat och gillat. 
Emellertid vare han vid sin lön och i övriga tjänsten åtföljande inkomster 
bibehållen.

1969: Konungens skrivelser och propositioner till riksdagen eller allmänt 
kyrkomöte, allmänna författningar, av Konungen utfärdade fullmakter å 
ämbeten och tjänster samt de ifrån Konungen utgående expeditioner och 
befallningar i övrigt, vilka Konungen bestämmer, skola, för att bliva gäl
lande, vara försedda med Konungens underskrift och kontrasignation av 
vederbörande föredragande, som vare ansvarig, att de instämma med där
över förda protokoll. Alla andra av Konungen utfärdade beslut skola vara 
underskrivna av föredraganden: denne må även omedelbarligen till veder
börande expediera föreskrifter och erinringar om verkställighet av utfär
dade beslut.

§ 39-
1809: Wil Konungen utrikes resa, meddele Han Stats-Rådet in Pleno den
na sin föresatts och inhemte des tankar deröfwer, på sätt 9. omtalar Be
sluter Konungen derefter sådan resa och den werkställer, befatte sig ej med
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Rikets styrelse eller utöfwe den Konungsliga magten, så länge Han utrikes 
wistas, utan före Stats-Rådet, under sådan Konungens frånwaro, Rege
ringen i Hans namn, med all den rätt, som denna Re gerings-Form Kon
ungen tillägger; dock må ej Stats-Rådet någonsin Adeligt stånd och wär- 
dighet förläna eller til Grefligt och Friherrligt stånd uphöja, eller 
Riddare-wärdighet utdela; äfwensom alla lediga Syslor endast tils widare 
kunna förwaltas af dem, som Stats-Rådet dertil förordnar. Huru förhållas 
skal, der est Konungen längre tid än Tolf Månader ur Riket blifwer, der om 
warder i 91. $. stadgadt.

1844-45: Will Konungen utom Swerige och Norrige resa, meddele Han 
Stats-Rådet in Pleno denna sin föresats och inhemte dess tankar deröfwer, 
på sätt 9 § omtalar. Besluter Konungen derefter sådan resa och den werk- 
ställer, befatte Sig ej med Rikets styrelse eller utöfwe den Konungsliga 
makten, så länge Han utom Sina Riken wistas, utan före Stats-Rådet, un
der sådan Konungens frånwaro, Regeringen i Hans namn, med all den 
rätt, som denna Regerings-Form Konungen tillägger; dock må ej Stats-Rå
det någonsin Adeligt stånd och wärdighet förläna, eller till Grefligt och Fri
herrligt stånd upphöja, eller Riddare-wärdighet utdela; äfwensom alla le
diga Syslor endast tills widare kunna förwaltas af dem, som Stats-Rådet 
dertill förordnar. Huru förhållas skall, derest Konungen längre tid än Tolf 
månader ur Riket blifwer, derom warder i 91 § stadgadt.

1862-63: Will Konungen utom Swerige och Norrige resa, meddele Han 
Stats-Rådet in Pleno denna sin föresats och inhemte dess tankar deröfwer, 
på sätt 9 § omtalar. Besluter Konungen derefter sådan resa och den werk- 
ställer, befatte Sig ej med Rikets styrelse eller utöfwe den Konungsliga 
makten, så länge Han utom Sina Riken wistas, utan föres Riksstyrelsen un
der Konungens frånwaro, i Hans namn, af den till thronföljden närmast 
berättigade Prins, om Han uppnått den ålder, som i 41 § sägs. Han styre 
såsom Regent med all Konungslig makt och myndighet, enligt denna Re
gerings-Form; dock må Han ej Adeligt stånd och wärdighet förläna, eller 
till Grefligt och Friherrligt stånd upphöja, eller Riddarewärdighet utdela; 
äfwensom alla lediga förtroende-sysslor endast tills widare kunna förwal
tas af dem, som Regenten dertill förordnar.

Finnes ej till thronföljden berättigad Prins, eller har den dertill närmast 
berättigade ej uppnått den i 41 § för myndighet stadgade ålder, eller är han 
af sjukdom eller af wistande utom Swerige och Norrige hindrad att Riks
styrelsen öfwertaga, före Stats-Rådet styrelsen med samma makt som Re
gent.

Huru förhållas skall, derest Konungen längre tid än Tolf månader ur Ri
ket blifwer, derom warder i 91 § stadgadt.
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1909: Vill Konungen utrikes resa, meddele Han statsrådet in pleno denna 
Sin föresats och inhämte dess tankar däröfver, på sätt 9 § omtalar. Besluter 
Konungen därefter sådan resa och den verkställer, befatte Sig ej med rikets 
styrelse eller utöfve den konungsliga makten, så länge Han utrikes vistas, 
utan föres riksstyrelsen under Konungens frånvaro, i Hans namn, af den 
till tronföljden närmast berättigade prins, om han uppnått den ålder, som i 
41 § sägs. Han styre såsom regent med all konungslig makt och myndig
het, enligt denna regeringsform; dock må han ej adeligt stånd och värdig
het förläna, eller till grefligt och friherrligt stånd upphöja, eller riddarevär- 
dighet utdela; äfvensom alla lediga förtroendesysslor endast tills vidare 
kunna förvaltas af dem, som regenten därtill förordnar.

Är den till tronföljden närmast berättigade prins af sjukdom eller af utri
kes vistande hindrad att riksstyrelsen utöfva, då styre såsom regent i Kon
ungens namn med nu sagda befogenhet den af tronföljarens bröstarfvingar, 
som är till tronen närmast berättigad, för så vidt han uppnått den i 41 § 
stadgade ålder och hinder af ofvannämnda beskaffenhet för honom ej möter.

Finnes ej prins, som, efter hvad nu är stadgadt, må utöfva riksstyrelsen, 
före statsrådet styrelsen med samma makt som regent.

Huru förhållas skall, därest Konungen längre tid än tolf månader ur ri
ket blifver, därom varder i 91 § stadgadt.

1949: Vill Konungen utrikes resa, meddele Han statsrådet in pleno denna 
Sin föresats och inhämte dess tankar däröver, på sätt 9 § omtalar. Besluter 
Konungen därefter sådan resa och den verkställer, befatte Sig ej med rikets 
styrelse eller utöve den konungsliga makten, så länge han utrikes vistas, 
utan föres riksstyrelsen under Konungens frånvaro, i Hans namn, av den 
till tronföljden närmast berättigade prins, om han uppnått myndig ålder. 
Han styre såsom regent med all konungslig makt och myndighet, enligt 
denna regeringsform; dock må han ej adeligt stånd och värdighet förläna, 
eller till grevligt och friherreligt stånd upphöja, eller riddarevärdighet ut
dela; ävensom alla lediga förtroendesysslor endast tills vidare kunna för
valtas av dem, som regenten därtill förordnar.

Har den till tronföljden närmast berättigade prins icke uppnått myndig 
ålder eller är han av sjukdom eller utrikes vistande hindrad att riksstyrel
sen utöva, då styre såsom regent i Konungens namn med nu sagda befo
genhet den till tronföljden därnäst berättigade prins, som uppnått myndig 
ålder och för vilken hinder av ovannämnda beskaffenhet ej möter.

Finnes ej prins, som, efter vad nu är stadgat, må utöva riksstyrelsen, före 
statsrådet styrelsen med samma makt som regent.

Huru förhållas skall, därest Konungen längre tid än tolv månader ur ri
ket bliver, därom varder i 91 § stadgat.
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1965: Vill Konungen utrikes resa, meddele Han statsrådet in pleno den
na Sin föresats och inhämte dess tankar däröver, på sätt 9 § omtalar. Be
sluter Konungen därefter sådan resa och den verkställer, befatte Sig ej 
med rikets styrelse eller utöve den konungsliga makten, så länge han ut
rikes vistas, utan föres riksstyrelsen under Konungens frånvaro, i Hans 
namn, av den till tronföljden närmast berättigade prins, om han upp
nått tjugufem års ålder. Han styre såsom regent med all konungslig 
makt och myndighet, enligt denna regeringsform; dock må han ej ade- 
ligt stånd och värdighet förläna, eller till grevligt och friherreligt stånd 
upphöja, eller riddarevärdighet utdela; ävensom alla lediga förtroende
sysslor endast tills vidare kunna förvaltas av dem, som regenten därtill 
förordnar.

Har den till tronföljden närmast berättigade prins icke uppnått tjugufem 
års ålder eller är han av sjukdom eller utrikes vistande hindrad att rikssty
relsen utöva, då styre såsom regent i Konungens namn med nu sagda befo
genhet den till tronföljden därnäst berättigade prins, som uppnått sådan 
ålder och för vilken hinder av ovannämnda beskaffenhet ej möter.

Finnes ej prins, som, efter vad nu är stadgat, må utöva riksstyrelsen, före 
statsrådet styrelsen med samma makt som regent.

Huru förhållas skall, därest Konungen längre tid än tolv månader ur ri
ket bliver, därom varder i 91 § stadgat.

1969: Vill Konungen utrikes resa, meddele Han statsrådet in pleno denna 
Sin föresats och inhämte dess tankar däröver, på sätt 9 § omtalar. Besluter 
Konungen därefter sådan resa och den verkställer, befatte Sig ej med rikets 
styrelse eller utöve den konungsliga makten, så länge han utrikes vistas, 
utan föres riksstyrelsen under Konungens frånvaro, i Hans namn, av den 
till tronföljden närmast berättigade prins, om han uppnått tjugufem års ål
der. Han styre såsom regent med all konungslig makt och myndighet, en
ligt denna regeringsform; dock må han ej adeligt stånd och värdighet för
läna, eller till grevligt och friherreligt stånd upphöja, eller riddarevärdighet 
utdela.

Har den till tronföljden närmast berättigade prins icke uppnått tjugufem 
års ålder eller är han av sjukdom eller utrikes vistande hindrad att rikssty
relsen utöva, då styre såsom regent i Konungens namn med nu sagda befo
genhet den till tronföljden därnäst berättigade prins, som uppnått sådan 
ålder och för vilken hinder av ovannämnda beskaffenhet ej möter.

Finnes ej prins, som, efter vad nu är stadgat, må utöva riksstyrelsen, före 
statsrådet styrelsen med samma makt som regent.

Huru förhållas skall, därest Konungen längre tid än tolv månader ur ri
ket bliver, därom varder i 91 § stadgat.
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§ 40.
1809: Blifwer Konungen så sjuk, at Han icke Regerings-Ärenderne wår- 
dar, förwalte Stats-Rådet Styrelsen, på det sätt, som i föregående §. be
stämmes.

1862-63: Bliver Konungen så sjuk, att Han icke regeringsärendena vårdar, 
förhålles med riksstyrelsen såsom i föregående § bestämmes.

§ 4i-
1809: Konung ware myndig, då Han Tjuguet år fylt. Dör Konung innan 
Thronföljaren denna ålder upnått, föres Styrelsen af Stats-Rådet med Kon
ungslig magt och myndighet i Konungens namn, intil des Riksens Ständer 
sammankomma, ställande sig Stats-Rådet denna Regerings-Form til owil- 
korlig efterlefnad.

1815: Konung ware myndig, wid fyllda Aderton år. Dör Konung innan 
Thronföljaren denna ålder uppnått, föres Styrelsen af Stats-Rådet med 
Konungslig magt och myndighet i Konungens namn, intill dess Riksens 
Ständer sammankomma, ställande sig Stats-Rådet denna Regerings-Form 
till owilkorlig efterlefnad.

1817-18: Konung ware myndig wid fyllda Aderton år. Dör Konung innan 
Thronföljaren denna ålder uppnått, föres Styrelsen af Stats-Rådet med 
Konungslig magt och myndighet i Konungens namn, intill dess Riksens 
Ständer sammankomma, och den Förmyndare-Styrelse, Riksens Ständer 
förordna, Regeringen tillträdt, ställande sig Stats-Rådet denna Regerings- 
Form til owilkorlig efterlefnad.

1862-63: Konung ware myndig wid fyllda Aderton år. Lag samma ware 
för den till thronföljden närmast berättigade Prins. Dör Konung innan 
Thronföljaren denna ålder uppnått, föres styrelsen af Stats-Rådet, enligt 
39 §, i Konungens namn, intilldess Riksens Ständer sammankomma, och 
den Förmyndare-Styrelse, Riksens Ständer förordna, Regeringen tillträdt; 
ställande sig Stats-Rådet denna Regerings-Form till owilkorlig efterlef
nad.

1865-66: Konung ware myndig wid fyllda Aderton år. Lag samma ware 
för den till thronföljden närmast berättigade Prins. Dör Konung innan 
Thronföljaren denna ålder uppnått, föres styrelsen af Stats-Rådet, enligt 
39 §, i Konungens namn, intilldess Riksdagen sammankommer, och den 
Förmyndare-Styrelse Riksdagen förordnar, Regeringen tillträdt; ställande 
sig Stats-Rådet denna Regerings-Form till owilkorlig efterlefnad.

1909: Konung vare myndig vid fyllda aderton år. Lag samma vare för den

REGERINGSFORMEN 1809 237 



till tronföljden närmast berättigade prins och den af hans bröstarfvingar, 
som efter honom är till tronen närmast berättigad. Dör Konung, innan 
tronföljaren denna ålder uppnått, föres styrelsen af statsrådet, enligt 39 §, 
i Konungens namn, intill dess Riksdagen sammankommer, och den för
myndarestyrelse, Riksdagen förordnar, regeringen tillträdt; ställande sig 
statsrådet denna regeringsform till ovillkorlig efterlefnad.

1949: Konung vare myndig vid ålder som i allmänhet är i lag stadgad. Dör 
Konung, innan tronföljaren denna ålder uppnått, förhålles med riksstyrel
sen såsom i 39 § angives, intill dess riksdagen sammankommer, och den 
förmyndarestyrelse, riksdagen förordnar, regeringen tillträtt; ställande sig 
regenten eller statsrådet denna regeringsform till ovillkorlig efterlevnad.

1965: Dör Konung, innan tronföljaren uppnått tjugufem års ålder, förhål
les med riksstyrelsen såsom i 39 § angives, intill dess riksdagen samman
kommer, och den riksföreståndare, som riksdagen förordnar, regeringen 
tillträtt; ställande sig regenten eller statsrådet denna regeringsform till 
ovillkorlig efterlevnad.

§ 42-
1809: Skulle den olycka tima, at hela Konungahuset, inom hwilket Arfs- 
rätten til Riket räknas, på manliga sidan utginge, då förwalte äfwen Stats- 
Rådet Regeringen med Konungslig magt och myndighet, intil des Riksens 
Ständer hinna sammankomma.

Uti alla de fall, hwarom föregående fyra §. §. handla, skola samtlige 
Stats-Secreterarne i Stats-Rådet wara närwarande och rösta.

1815: Skulle den olycka tima, att hela Konungahuset, inom hwilket Arfs- 
rätten till Riket räknas, på manliga sidan utginge, då förwalte äfwen Stats- 
Rådet Regeringen med Konungslig magt och myndighet, intill dess Riksens 
Ständer hinna sammankomma, ett nytt Konungahus utköra och den walde 
Konungen Regeringen tillträdt.

Uti alla de fall, hwarom föregående fyra §. §. handla, skola samtlige 
Stats-Rådets Ledamöter och Stats-Secreterarne wara närwarande och rös
ta.

1840-41: Skulle den olycka tima, att hela Konungahuset, inom hwilket 
Arfsrätten till Riket räknas, på manliga sidan utginge, då förwalte äfwen 
Stats-Rådet Regeringen med Konungslig makt och myndighet, intill dess 
Riksens Ständer hinna sammankomma, ett nytt Konungahus utköra och 
den walde Konungen Regeringen tillträdt.

Uti alla de fall, hwarom föregående fyra §§ handla, skola Stats-Rådets 
samtlige Ledamöter wara närwarande och rösta.
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1862-63: Skulle den olycka tima, att hela Konungahuset, inom hwilket 
arfsrätten till Riket räknas, på manliga sidan utginge, då förwalte äfwen 
Stats-Rådet Regeringen med den makt, 39 § stadgar, intill dess Riksens 
Ständer hinna sammankomma och ett nytt Konungahus utköra, samt den 
walde Konungen Regeringen tillträdt.

Uti alla de fall, då enligt denna och föregående tre § § Riksstyrelsen föres 
af Stats-Rådet, skola dess samtlige Ledamöter wara närwarande och rösta.

1865-66: Skulle den olycka tima, att hela Konungahuset, inom hwilket 
arfsrätten till Riket räknas, på manliga sidan utginge, då förwalte äfwen 
Stats-Rådet Regeringen med den makt, 39 § stadgar, intilldess Riksdagen 
hinner sammankomma och ett nytt Konungahus utköra, samt den walde 
Konungen Regeringen tillträdt.

Uti alla de fall, då enligt denna och föregående tre §§ Riksstyrelsen föres 
af Stats-Rådet, skola dess samtlige Ledamöter wara närwarande och rösta.

1900: Skulle den olycka tima, att hela Konungahuset, inom hvilket arfs
rätten till riket räknas, på manliga sidan utginge, då förvalte äfven Statsrå
det regeringen med den magt, 39 § stadgar, intill dess Riksdagen hinner 
sammankomma och ett nytt Konungahus utköra, samt den valde Konung
en regeringen tillträdt.

1909: Skulle den olycka tima, att hela konungahuset, inom vilket arvsrät
ten till riket räknas, på manliga sidan utginge, då förvalte även statsrådet 
regeringen med den makt, 39 § stadgar, intill dess riksdagen hinner sam
mankomma och ett nytt konungahus utköra, samt den valde Konungen re
geringen tillträtt.

Uti alla de fall, då enligt denna och föregående tre § § riksstyrelsen föres 
av statsrådet, skola dess samtliga ledamöter, där de icke äga laga förfall, 
vara närvarande och rösta.

1969: Skulle den olycka tima, att hela konungahuset, inom vilket arvsrät
ten till riket räknas, på manliga sidan utginge, då förvalte även statsrådet 
regeringen med den makt, 39 § stadgar, intill dess riksdagen hinner sam
mankomma och ett nytt konungahus utköra, samt den valde Konungen re
geringen tillträtt.

Uti alla de fall, då enligt denna och föregående tre § § riksstyrelsen föres 
av statsrådet, skola dess samtliga ledamöter, där de icke äga laga förfall, 
vara närvarande och rösta. Skrivelser, propositioner, författningar och an
dra expeditioner som avses i 3 8 § första punkten skola i Konungens ställe 
underskrivas av statsministern eller den ledamot av statsrådet, som stats
ministern förordnar.
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§ 43-
1809: Går Konungen i Fält, eller til aflägsnare inrikes orter reser, förordne 
Han fyra af Stats-Rådets Ledamöter och ibland dem fustitiä Stats-Minis- 
tern at föra Regeringen i de mål, Konungen föreskrifwer. Med de mål, 
Konungen då Sjelf afgör, förhålles på det sätt, som 8. §. stadgar.

1840-41: Går Konungen i Fält, eller till aflägsnare inrikes orter reser, för
ordne Tre Ledamöter af Stats-Rådet, under den Ordförande, som Han, an
tingen ibland Prinsar af Sitt Hus eller ibland Stats-Rådets Ledamöter, sär
skilt nämner, att föra Regeringen i de mål, Konungen föreskrifwer. Med de 
mål, Konungen då Sjelf afgör, förhålles på det sätt, som 8 § stadgar.

1844-45: Går Konungen i Fält, eller till aflägsnare inrikes orter eller till 
Konungariket Norrige reser, förordne Tre Ledamöter af Stats-Rådet, under 
den Ordförande, som Han, antingen ibland Prinsar af Sitt Hus eller ibland 
Stats-Rådets Ledamöter, särskilt nämner, att föra Regeringen i de mål, 
Konungen föreskrifwer. Med de mål, Konungen då Sjelf afgör, förhålles på 
det sätt, som 8 § stadgar.

1862-63: Går Konungen i fält, eller till aflägsnare inrikes orter eller till 
Konungariket Norrige reser, förordne Tre Ledamöter af Stats-Rådet, under 
den Ordförande, som Han, antingen ibland Prinsar af Sitt Hus eller ibland 
Stats-Rådets Ledamöter, särskilt nämner, att föra Regeringen i de mål, 
Konungen föreskrifwer. Med de mål, Konungen då Sjelf afgör, förhålles på 
det sätt, som 8 § stadgar.

Hwad nu om Konung sagdt är, gälle ock i afseende på Regent, då Riks
styrelsen af Honom utöfwas.

1909: Går Konungen i fält, eller till aflägsnare inrikes orter reser, förordne 
tre ledamöter af statsrådet, under den ordförande, som Han, antingen 
ibland prinsar af Sitt hus eller ibland statsrådets ledamöter, särskildt näm
ner, att föra regeringen i de mål, Konungen föreskrifver. Med de mål, Kon
ungen då Själf afgör, förhålles på det sätt, som 8 § stadgar.

Hvad nu om Konung sagdt är, gälle ock i afseende på regent, då rikssty
relsen af honom utöfvas.

1941: Går Konungen i fält, eller till avlägsnare inrikes orter reser, förordne 
minst tre ledamöter av statsrådet, under den ordförande, som Han, an
tingen ibland prinsar av Sitt hus eller ibland statsrådets ledamöter, särskilt 
nämner, att föra regeringen i de mål, Konungen föreskriver. Med de mål, 
Konungen då Själv avgör, förhålles på det sätt, som 8 § stadgar.

Vad nu om Konung sagt är, gälle ock i avseende på regent, då riksstyrel
sen av honom utövas.
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§ 44-
1809: Ingen Prins af det Konungsliga Huset, det ware sig Kron-Prins, Arf- 
Furste eller Furste, må gifta sig utan Konungens wetskap och samtycke. 
Sker det ändock; hafwe han förwerkat arfsrätt til Riket både för sig, barn 
och efterkommande.

1937: Ingen prins av det konungsliga huset, det vare sig kronprins, arvfur
ste eller furste, må gifta sig, med mindre Konungen, sedan statsrådets tan
kar inhämtats, därtill lämnat samtycke. Sker det ändock; have han förver
kat arvsrätt till riket både för sig, barn och efterkommande.

§ 45-
1809: Hwarken Swea Rikes Kron-Prins och Arf-Furste eller Prinsar af det 
Konungsliga huset, skola hafwa något Lif-Geding eller Civilt Embete; 
dock kunna efter gammalt bruk Titlar af Hertigdömen och Furstendömen 
dem tilläggas, utan rättighet til de Landskap, hwilkas namn de bära.

Varken Svea rikes kronprins och arvfurste eller prinsar av det konungsliga 
huset skola hava något livgeding eller civilt ämbete; dock kunna efter gam
malt bruk titlar av hertigdömen och furstendömen dem tilläggas, utan rät
tighet till de landskap, vilkas namn de bära.

§ 46.
1809: Landet skal förblifwa indeladt i Höfdingdömen under den wanliga 
Landt-Regeringen. Ingen General-Gouverneur inom Riket må hädanefter 
förordnas.

Landet skall förbliva indelat i hövdingdömen under den vanliga lantrege- 
ringen. Ingen generalguvernör inom riket må hädanefter förordnas.

§ 47-
1809: Rikets Hof-Rätter och alla andra Domstolar skola efter Lag och 
laga Stadgar döma; Rikets Collegier, Landt-Regeringen tillika med alle 
andre Werk samt högre och lägre Embetsmän, skola förwalta de dem ålig
gande syslor och wärf, enligt de Instructioner, Reglementen och föreskrif
ter, som redan gifne äro eller framdeles kunna gifwas, lyda Konungens bud 
och befallningar och räcka hwarandra handen til fullgörande deraf och af 
alt hwad Rikets tjenst utaf dem fordrar; blifwande de Konungen i laga 
ordning answarige, om något utaf dem underlåtes och försummas eller 
olagligen behandlas.

Rikets hovrätter och alla andra domstolar skola efter lag och laga stadgar 
döma; rikets kollegier, lantregeringen tillika med alla andra verk samt 
högre och lägre ämbetsmän, skola förvalta de dem åliggande sysslor och 
värv, enligt de instruktioner, reglementen och föreskrifter, som redan givna
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äro eller framdeles kunna givas, lyda Konungens bud och befallningar och 
räcka varandra handen till fullgörande därav och av allt vad rikets tjänst 
utav dem fordrar; blivande de Konungen i laga ordning ansvarige, om nå
got utav dem underlåtes och försummas eller olagligen behandlas.

§48.
1809: Konungens Hof står under des enskilda styrelse; kunnande Han här- 
uti förordna som Honom godt synes. Alla beställningar wid sit Hof må 
Konungen efter behag tilsätta och derifrån afsätta.

Konungens hov står under Dess enskilda styrelse; kunnande Han häruti 
förordna som Honom gott synes. Alla beställningar vid Sitt hov må Kon
ungen efter behag tillsätta och därifrån avsätta.

§ 49-
1809: Riksens Ständer skola i kraft af denna Grundlag sammankomma, 
enär fem år ifrån den sist hållne Riksdagens slut förflutit. Uti hwarje Riks- 
dags-Beslut skola Riksens Ständer bestämma dagen, då de til följe häraf 
åter sammanträda samt uttrycklig Riksdags-Kallelse, med nödiga föreskrif
ter i af seende på Riks dagsmanna-Walen, deruti intaga. Konungen ware 
dock obetaget, at Riksens Ständer derförinnan til Urtima Riksdag kalla.

1815: Riksens Ständer skola i kraft af denna Grundlag hwart femte år 
sammankomma. Uti hwarje Riksdags-Beslut skola Riksens Ständer be
stämma dagen, då de till följe häraf åter sammanträda samt uttrycklig 
Riksdags-kallelse, med nödiga föreskrifter i afseende på Riksdagsmanna- 
walen, deruti intaga. Konungen ware dock obetaget, att Riksens Ständer 
till Urtima Riksdag derförinnan kalla.

1844-45: Riksens Ständer skola i kraft af denna Grundlag hwart Tredje år 
sammankomma. Uti hwarje Riksdags-Beslut skola Riksens Ständer be
stämma dagen, då de till följe häraf åter sammanträda, samt uttrycklig 
Riksdagskallelse, med nödiga föreskrifter i afseende på Riksdagsmanna- 
walen, deruti intaga. Konungen ware dock obetaget, att Riksens Ständer 
till Urtima Riksdag derförinnan kalla.

1865-66: Riksdagen representerar Swenska Folket. De rättigheter och 
åligganden, som gällande lag tillägger Rikets Ständer, tillkomma hädanef
ter Riksdagen. Den fördelas i twå Kamrar, hwilkas Ledamöter wäljas, på 
sätt Riksdagsordningen stadgar. Kamrarne äga i alla frågor lika behörighet 
och myndighet; skolande Riksdagen i kraft af denna Grundlag samman
komma till lagtima möte hwarje år den 15 Januari, eller, om helgdag då in
träffar, dagen derefter; Konungen dock obetaget att, emellan Lagtima 
Riksdagar, Urtima Riksdag sammankalla.
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Hos Urtima Riksdag må endast förekomma ärende, som föranledt Riks
dagens sammankallande eller af Konungen eljest för densamma framläg- 
ges, så ock hwad med dylikt ärende står i oskiljaktigt sammanhang.

1909: Riksdagen representerar svenska folket. De rättigheter och åliggan
den, som gällande lag tillägger Rikets Ständer, tillkomma hädanefter Riks
dagen. Den fördelas i två kamrar, hvilkas ledamöter väljas på sätt riks
dagsordningen och särskild af Konungen och Riksdagen gemensamt 
stiftad lag stadga. Kamrarna äga i alla frågor lika behörighet och myndig
het; skolande Riksdagen i kraft af denna grundlag sammankomma till lag- 
tima möte hvarje år den 15 januari, eller, om helgdag då inträffar, dagen 
därefter; Konungen dock obetaget att, emellan lagtima riksdagar, urtima 
riksdag sammankalla.

Hos urtima riksdag må endast förekomma ärende, som föranledt Riks
dagens sammankallande eller af Konungen eljest för densamma framläg- 
ges, så ock hvad med dylikt ärende står i oskiljaktigt sammanhang.

1918: Riksdagen representerar svenska folket. De rättigheter och åliggan
den, som gällande lag tillägger rikets ständer, tillkomma hädanefter riks
dagen. Den fördelas i två kamrar, vilkas ledamöter väljas på sätt riksdags
ordningen och särskild av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag 
stadga. Kamrarna äga i alla frågor lika behörighet och myndighet; skolan
de riksdagen i kraft av denna grundlag sammankomma till lagtima möte 
varje år den 10 januari, eller, om helgdag då inträffar, dagen därefter; Kon
ungen dock obetaget att, emellan lagtima riksdagar, urtima riksdag sam
mankalla.

Hos urtima riksdag må endast förekomma ärende, som föranlett riksda
gens sammankallande eller av Konungen eljest för densamma framlägges, 
så ock vad med dylikt ärende står i oskiljaktigt sammanhang.

1922: 1:0. Riksdagen representerar svenska folket. De rättigheter och ålig
ganden, som gällande lag tillägger rikets ständer, tillkomma hädanefter 
riksdagen. Den fördelas i två kamrar, vilkas ledamöter väljas på sätt riks
dagsordningen och särskild av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad 
lag stadga. Kamrarna äga i alla frågor lika behörighet och myndighet; sko
lande riksdagen i kraft av denna grundlag sammankomma till lagtima 
möte varje år den 10 januari, eller, om helgdag då inträffar, dagen därefter; 
Konungen dock obetaget att, emellan lagtima riksdagar, urtima riksdag 
sammankalla.

Hos urtima riksdag må endast förekomma ärende, som föranlett riksda
gens sammankallande eller av Konungen eljest för densamma framlägges, 
så ock vad med dylikt ärende står i oskiljaktigt sammanhang.
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2:o. Skulle med hänsyn till något ärendes särskilda vikt och beskaffenhet 
prövas nödigt, att före dess avgörande folkets mening inhämtas, må Kon
ungen och riksdagen genom samfällt stiftad lag förordna, att allmän folk
omröstning skall anställas. I lagen bestämmes, vilken eller vilka, frågor 
skola genom omröstningen besvaras, så ock tid och sätt för densamma. 
Rätt att deltaga i omröstningen tillkommer en var, som är röstberättigad 
vid val till riksdagens andra kammare. Efter omröstningen behandlas ären
det i grundlagsenlig ordning.

1949: 1:0. Riksdagen representerar svenska folket. De rättigheter och ålig
ganden, som gällande lag tillägger rikets ständer, tillkomma hädanefter 
riksdagen. Den fördelas i två kamrar, vilkas ledamöter väljas på sätt riks
dagsordningen och särskild av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad 
lag stadga. Kamrarna äga i alla frågor lika behörighet och myndighet; sko
lande riksdagen i kraft av denna grundlag sammankomma varje år den 10 
januari, eller, om helgdag då inträffar, dagen därefter.

Om riksdagens sessioner och om rätt för Konungen eller visst antal av 
vardera kammarens ledamöter att vinna riksdagens inkallande under tid, 
då riksdagssession ej pågår, stadgas i 2 § riksdagsordningen. Om samman
kallande av riksdagen i vissa särskilda fall gäller vad i 91, 92, 93, 94 och 
108 §§ finnes därom stadgat.

2:0. Skulle med hänsyn till något ärendes särskilda vikt och beskaffenhet 
prövas nödigt, att före dess avgörande folkets mening inhämtas, må Ko
nungen och riksdagen genom samfällt stiftad lag förordna, att allmän folk
omröstning skall anställas. I lagen bestämmes, vilken eller vilka frågor 
skola genom omröstningen besvaras, så ock tid och sätt för densamma. 
Rätt att deltaga i omröstningen tillkommer en var, som är röstberättigad 
vid val till riksdagens andra kammare. Efter omröstningen behandlas ären
det i grundlagsenlig ordning.

1969: 1:0. Riksdagen representerar svenska folket. Riksdagen består av 
trehundrafemtio ledamöter. Ledamöterna utses genom val för tre år (ordi
narie val) på sätt riksdagsordningen och särskild av Konungen och riksda
gen gemensamt stiftad lag stadga. Nyval på grund av förordnande enligt 
108 § gäller endast för återstoden av löpande treårsperiod.

I kraft av denna grundlag skall riksdagen sammankomma varje år den 
10 januari, eller, om helgdag då inträffar, dagen därefter. När nyval hållits 
på grund av förordnande enligt 108 §, skall den nyvalda riksdagen sam
manträda inom tre månader från förordnandet å tid som Konungen be
stämmer.

Om riksdagens sessioner och om rätt för Konungen eller visst antal av 
riksdagens ledamöter att vinna riksdagens inkallande under tid, då riks-
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dagssession ej pågår, stadgas i 2 § riksdagsordningen. Om sammankallan
de av riksdagen i vissa särskilda fall gäller vad i 91, 92, 93 och 94 §§ fin
nes därom stadgat.

2:0. Skulle med hänsyn till något ärendes särskilda vikt och beskaffenhet 
prövas nödigt, att före dess avgörande folkets mening inhämtas, må Kon
ungen och riksdagen genom samfällt stiftad lag förordna, att allmän folk
omröstning skall anställas. I lagen bestämmes, vilken eller vilka frågor 
skola genom omröstningen besvaras, så ock tid och sätt för densamma. 
Rätt att deltaga i omröstningen tillkommer en var, som är röstberättigad 
vid val till riksdagen. Efter omröstningen behandlas ärendet i grundlagsen- 
lig ordning.

1974: 1:0 Riksdagen representerar svenska folket. Riksdagen består av tre
hundrafemtio ledamöter. Ledamöterna utses genom val för tre år (ordina
rie val) på sätt riksdagsordningen och särskild av Konungen och riksdagen 
gemensamt stiftad lag stadga. Nyval på grund av förordnande enligt 108 § 
gäller endast för återstoden av löpande treårsperiod. För ledamöterna fin
nas ersättare. Närmare bestämmelser om ersättarna meddelas i riksdags
ordningen.

I kraft av denna grundlag skall riksdagen sammankomma varje år den 
10 januari, eller, om helgdag då inträffar, dagen därefter. När nyval hållits 
på grund av förordnande enligt 108 §, skall den nyvalda riksdagen sam
manträda inom tre månader från förordnandet å tid som Konungen be
stämmer.

Om riksdagens sessioner och om rätt för Konungen eller visst antal av 
riksdagens ledamöter att vinna riksdagens inkallande under tid, då riks- 
dagssession ej pågår, stadgas i 2 § riksdagsordningen. Om sammankallan
de av riksdagen i vissa särskilda fall gäller vad i 91, 92, 93 och 94 §§ fin
nes därom stadgat.

§ 5°-
1809: Riksdagarne skola hållas i Rikets Hufwudstad, utom i de fall, då Fi
endens framträngande eller Pest eller andre lika wigtige hinder göra det 
omöjligt, eller för Riksens Ständers frihet och säkerhet wådligt. Konungen 
utsatte då, i samråd med Riksens Ständers Fullmägtige uti Banquen och 
Riksgälds-Contoiret en annan ort, der Riksens Ständer böra samlas, och 
kalle dem dit til den tid de sjelfwe förut bestämt.

1865-66: Riksdagen skall sammanträda i Rikets Hufwudstad, utom i de 
fall, då fiendens framträngande eller pest eller andra lika wigtiga hinder 
göra det omöjligt eller för Riksdagens frihet och säkerhet wådligt. I dessa 
fall tillkommer Konungen att, efter samråd med Riksdagens Fullmäktige
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uti Banken och Riksgälds-Contoret; annan Riksdagsort utsätta och kun
göra.

1897: Riksdagen skall sammanträda i rikets huvudstad, utom i de fall, då 
fiendens framträngande eller pest eller andra lika viktiga hinder göra det 
omöjligt eller för riksdagens frihet och säkerhet vådligt. I dessa fall till
kommer Konungen att, efter samråd med de av riksdagen valde fullmäkti
ge i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret, annan riksdagsort ut
sätta och kungöra.

1965: Riksdagen skall sammanträda i rikets huvudstad, utom i de fall, då 
fiendens framträngande eller pest eller andra lika viktiga hinder göra det 
omöjligt eller för riksdagens frihet och säkerhet vådligt. I dessa fall till
kommer Konungen att, efter samråd med de av riksdagen valde fullmäkti
ge i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret, annan riksdagsort ut
sätta och kungöra.

Om riket kommer i krig och krigsförhållandena så påkalla skall riksda
gens krigsdelegation träda i riksdagens ställe. Förordnande härom medde
las antingen av den i 50 § riksdagsordningen omförmälda talmanskonfe
rensen, där så kan ske efter samråd med statsministern, eller ock av 
Konungen, om talmanskonferensen på grund av krigsförhållandena icke 
kan sammanträda. Sådant förordnande gäller till dess vapenvila inträtt el
ler Konungen eller krigsdelegationen dessförinnan beslutar, att riksdagen 
skall återtaga sina befogenheter. Krigsdelegationen beslutar själv om for
merna för sin verksamhet.

Kan till följd av krig, vari riket befinner sig, rikets styrelse icke föras ef
ter vad i denna regeringsform stadgas, äger riksdagen eller dess krigsdele
gation, där denna trätt i riksdagens ställe, till rikets skydd och krigets slut
förande förordna, huru riksstyrelsen skall förestås.

Skulle till följd av krig, vari riket befinner sig, varken riksdagen eller dess 
krigsdelegation kunna fullgöra sina uppgifter, skola till rikets skydd och 
krigets slutförande de uppgifter, som ankomma på Konungen och riksda
gen samfällt eller på riksdagen allena, handhavas i den ordning, som stad
gas för regeringsärenden. Dock äge Konungen ej stifta, ändra, förklara el
ler upphäva grundlag eller lag, som reglerar val till riksdagen.

1969: Riksdagen skall sammanträda i rikets huvudstad, utom i de fall, då 
fiendens framträngande eller pest eller andra lika viktiga hinder göra det 
omöjligt eller för riksdagens frihet och säkerhet vådligt. I dessa fall till
kommer Konungen att, efter samråd med de av riksdagen valde fullmäkti
ge i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret, annan riksdagsort ut
sätta och kungöra.
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Om riket kommer i krig och krigsförhållandena så påkalla skall riksda
gens krigsdelegation träda i riksdagens ställe. Förordnande härom meddelas 
antingen av den i 50 § riksdagsordningen omförmälda talmanskonferensen, 
där så kan ske efter samråd med statsministern, eller ock av Konungen, om 
talmanskonferensen på grund av krigsförhållandena icke kan sammanträda. 
Krigsdelegationen kan även, om statsministern och minst två tredjedelar av 
talmanskonferensens ledamöter äro ense därom, träda i riksdagens ställe, 
om riket hotas av omedelbar krigsfara. Konungen och krigsdelegationen 
äger var för sig besluta att riksdagen skall återtaga sina befogenheter. Krigs
delegationen beslutar själv om formerna för sin verksamhet.

Kan till följd av krig, vari riket befinner sig, rikets styrelse icke föras ef
ter vad i denna regeringsform stadgas, äger riksdagen eller dess krigsdele
gation, där denna trätt i riksdagens ställe, till rikets skydd och krigets slut
förande förordna, huru riksstyrelsen skall förestås.

Skulle till följd av krig, vari riket befinner sig, varken riksdagen eller dess 
krigsdelegation kunna fullgöra sina uppgifter, skola till rikets skydd och 
krigets slutförande de uppgifter, som ankomma på Konungen och riksda
gen samfällt eller på riksdagen allena, handhavas i den ordning, som stad
gas för regeringsärenden. Dock äge Konungen ej stifta, ändra, förklara el
ler upphäva grundlag eller lag, som reglerar val till riksdagen.

1971: Riksdagen skall sammanträda i rikets huvudstad, utom i de fall, då 
fiendens framträngande eller pest eller andra lika viktiga hinder göra det 
omöjligt eller för riksdagens frihet och säkerhet vådligt. I dessa fall till
kommer Konungen att, efter samråd med de av riksdagen valde fullmäkti
ge i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret, annan riksdagsort ut
sätta och kungöra.

Om riket kommer i krig och krigsförhållandena så påkalla skall riksda
gens krigsdelegation träda i riksdagens ställe. Förordnande härom medde
las antingen av utrikesnämnden, där så kan ske efter samråd med stats
ministern, eller ock av Konungen, om utrikesnämnden på grund av 
krigsförhållandena icke kan sammanträda. Krigsdelegationen kan även, 
om statsministern och minst sex av utrikesnämndens ledamöter äro ense 
därom, träda i riksdagens ställe, om riket hotas av omedelbar krigsfara. 
Konungen och krigsdelegationen äger var för sig besluta att riksdagen 
skall återtaga sina befogenheter. Krigsdelegationen beslutar själv om for
merna för sin verksamhet.

Kan till följd av krig, vari riket befinner sig, rikets styrelse icke föras ef
ter vad i denna regeringsform stadgas, äger riksdagen eller dess krigsdele
gation, där denna trätt i riksdagens ställe, till rikets skydd och krigets slut
förande förordna, huru riksstyrelsen skall förestås.
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Skulle till följd av krig, vari riket befinner sig, varken riksdagen eller dess 
krigsdelegation kunna fullgöra sina uppgifter, skola till rikets skydd och 
krigets slutförande de uppgifter, som ankomma på Konungen och riksda
gen samfällt eller på riksdagen allena, handhavas i den ordning, som stad
gas för regeringsärenden. Dock äge Konungen ej stifta, ändra, förklara el
ler upphäva grundlag eller lag, som reglerar val till riksdagen.

§ 51*
1809: I de fall, då Konungen eller Stats-Rådet sammankalla Riksens Stän
der, fastställes tiden til Riksdagens begynnelse efter tretionde och inom 
femtionde dagen från den, då Kallelsen blifwit uti Hufwudstadens kyrkor 
kungjord.

1862-63:1 de fall, då Konungen eller Regenten eller Stats-Rådet samman
kallar Riksens Ständer, fastställes tiden till Riksdagens begynnelse efter tre
tionde och inom femtionde dagen från den, då kallelsen blifwit uti Huf
wudstadens kyrkor kungjord.

1865-66:1 de fall, då Konungen eller Regenten eller Stats-Rådet samman
kallar Riksdagen, fastställes tiden för dess sammanträde efter zo:de och 
inom 3o:de dagen från den, då kallelsen blifwit uti Hufwudstadens kyrkor 
kungjord.

1894:1 de fall, då Konungen eller Regenten eller Statsrådet sammankallar 
Riksdagen, fastställes tiden för dess sammanträde efter sjunde och inom 
tjugonde dagen från den, då kallelsen blifvit uti allmänna tidningarna kun
gjord.

1933: I de fall, då Konungen eller regenten eller statsrådet sammankallar 
riksdagen, fastställes tiden för dess sammanträde tidigast till andra och sist 
till tjugonde dagen från den, då kallelsen blivit uti allmänna tidningarna 
kungjord.

1941: I de fall, då Konungen eller regenten eller statsrådet sammankallar 
riksdagen, fastställes tiden för dess sammanträde tidigast till dagen efter 
den, då kallelsen blivit uti allmänna tidningarna kungjord, och sist till tju
gonde dagen efter samma dag.

§ 5^
1809: Landtmarskalk och Talemän för Borgare- och Bonde-Stånden samt 
Secreterare för Bonde-Ståndet utnämne Konungen. Ärke-Biskop ware al
tid Taleman för Preste-Ståndet.

1862-63: Landtmarskalk och Talmän för Borgare- och Bonde-Stånden ut
nämne Konungen. Ärke-Biskop ware alltid Talman för Preste-Ståndet.
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1865-66: Kamrarnes Talmän och vice Talmän utnämne Konungen.

1921: Riksdagens kamrar äga att, på sätt i riksdagsordningen sägs, var för 
sig utse talman samt en förste och en andre vice talman.

1969: Riksdagen utser, på sätt i riksdagsordningen sägs, talman samt en 
förste, en andre och en tredje vice talman.

§ 53-
1809: Riksens Ständer wälje genast, sedan Riksdagen blifwit öpnad, de 
Utskott, hwilka skola Ärenderne bereda. Sådane wid hwarje Riksdag nö
dige Utskott är o: Et Constitutions-Utskott, at wäcka och uptaga frågor, 
rörande förändringar i Grundlagarne och yttranden deröfwer til Riksens 
Ständer afgifwa, samt at granska de i Stats-Rådet förda Protocoll; Et Ståts- 
Utskott, at utreda och för Riksens Ständer upgifwa Stats-Werkets och 
Riksgälds-Werkets tilstånd, förwaltning och behof; Et Bewillnings-Ut- 
skott, at föreslå Bewillningens fördelning; Et Banco-Utskott, at öfwerse 
Banquens styrelse och tilstånd samt föreskrifter om Banco-förwaltningen 
gifwa; Et Lag-Utskott, at utarbeta förslag til Civil- Criminal- och Kyrko- 
Lagarnes förbättring, samt et Allmänt Beswärs- och Oeconomiskt Ut
skott, at anmärka brister i de allmänna Hushållnings-anstalterne och för
ändringar deruti föreslå.

1815: Riksens Ständer wälje genast, sedan Riksdagen blifwit öppnad, de 
Utskott, hwilka skola Ärenderna bereda. Sådane wid hwarje Riksdag nö
dige Utskott äro: Ett Constitutions-Utskott, att wäcka och upptaga frågor 
rörande förändringar i Grundlagarne och yttranden deröfwer till Riksens 
Ständer afgifwa, samt att granska de i Stats-Rådet förda Protocoll; Ett 
Stats-Utskott, att utreda och för Riksens Ständer uppgifwa Stats-Werkets 
och Riksgälds-Werkets tillstånd, förwaltning och behof; Ett Bewillnings- 
Utskott, att föreslå Bewillningens fördelning; Ett Banko-Utskott, att öf
werse Bankens styrelse och tillstånd samt föreskrifter om Banko-Förwalt- 
ningen gifwa; Ett Lag-Utskott, att utarbeta de ifrån Riksens Ständers Plena 
remitterade Förslag till Civil-, Criminal- och Kyrko-Lagarnes förbättring; 
samt Ett Allmänt Beswärs- och Oeconomiskt Utskott, att, i anledning af i 
Stånden wäckte frågor, anmärka brister i de Allmänna Hushållnings-an- 
stalterna och förändringar deruti föreslå.

T^53”54: Riksens Ständer wälje genast, sedan Riksdagen blifwit öppnad, 
de Utskott, hwilka skola ärendena bereda. Sådana wid hwarje Riksdag nö
diga Utskott äro: ett Konstitutions-Utskott, att wäcka och upptaga frågor 
rörande förändringar i Grundlagarne och yttranden deröfwer till Riksens 
Ständer afgifwa, samt att granska de i Stats-Rådet förda protokoll; ett

REGERINGSFORMEN 1809 249 



Stats-Utskott, att utreda och för Riksens Ständer uppgifwa Stats-Werkets 
och Riksgälds-Werkets tillstånd, förwaltning och behof; ett Bewillnings- 
Utskott, att behandla bewillnings-frågor; ett Banko-Utskott, att öfwerse 
Bankens styrelse och tillstånd samt föreskrifter om Banko-förwaltningen 
gifwa; ett Lag-Utskott, att utarbeta de från Riksens Ständers Plena remitte
rade Förslag till Civil-, Criminal- och Kyrko-Lagarnes förbättring; samt ett 
Allmänt Beswärs- och Economiskt Utskott, att, i anledning af i Stånden 
wäckta frågor, anmärka brister i de allmänna hushållnings-anstalterna och 
förändringar deruti föreslå.

1865-66: Lagtima Riksdag skall för ärendenas beredning tillsätta dessa 
Utskott: ett Constitutions-Utskott, att wäcka och upptaga frågor rörande 
förändringar i Grundlagarne och yttranden deröfwer till Riksdagen afgif- 
wa, samt att granska de i Stats-Rådet förda protokoll; ett Stats-Utskott, att 
utreda och för Riksdagen uppgifwa Stats-Werkets och Riksgälds-Werkets 
tillstånd, förwaltning och behof; ett Bewillnings-Utskott, att behandla be
willnings-frågor; ett Banko-Utskott att öfwerse Bankens styrelse och till
stånd samt föreskrifter om Banko-förwaltningen gifwa; samt ett Lag-Ut
skott, att utarbeta de från Kamrarna remitterade Förslag till Civil-, 
Criminal- och Kyrko-Lagarnes förbättring.

Å Urtima Riksdag skola ej flera Utskott tillsättas, än som erfordras för 
beredning af derwid förekommande ärenden.

1882: Lagtima Riksdag skall för ärendenas beredning tillsätta dessa ut
skott: ett Konstitutionsutskott, att väcka och upptaga frågor rörande för
ändringar i grundlagarne och yttranden deröfver till Riksdagen afgifva, 
samt att granska de i Statsrådet förda protokoll; ett Statsutskott, att utre
da och för Riksdagen uppgifva statsverkets och riksgäldsverkets tillstånd, 
förvaltning och behof; ett Bevillningsutskott, att behandla bevillningsfrå- 
gor; ett Bankoutskott, att öfverse Bankens styrelse och tillstånd samt före
skrifter om bankoförvaltningen gifva; samt ett Lag-Utskott, att utarbeta de 
från Kamrarna remitterade förslag till civil-, kriminal-, kommunal- och 
kyrkolagarnes förbättring.

A urtima riksdag skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras för be
redning af dervid förekommande ärenden.

1909: Lagtima Riksdag skall för ärendenas beredning tillsätta dessa ut
skott: ett konstitutionsutskott, ett statsutskott, ett bevillningsutskott, ett 
bankoutskott, ett lagutskott samt ett jordbruksutskott med den samman
sättning och de uppgifter, som i riksdagsordningen bestämmas.

A urtima riksdag skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras för be
redning af därvid förekommande ärenden.
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1918: Lagtima riksdag skall för ärendenas beredning tillsätta dessa ut
skott: ett konstitutionsutskott, ett statsutskott, ett bevillningsutskott, ett 
bankoutskott, två lagutskott samt ett jordbruksutskott med den samman
sättning och de uppgifter, som i riksdagsordningen bestämmas.

A urtima riksdag skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras för be
redning av därvid förekommande ärenden.

1937: Lagtima riksdag skall för ärendenas beredning tillsätta dessa ut
skott: ett utrikesutskott, ett konstitutionsutskott, ett statsutskott, ett be
villningsutskott, ett bankoutskott, två lagutskott samt ett jordbruksutskott 
med den sammansättning och de uppgifter, som i riksdagsordningen be
stämmas.

A urtima riksdag skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras för be
redning av därvid förekommande ärenden.

1949: Varje riksdag skall för ärendenas beredning tillsätta dessa utskott: 
ett utrikesutskott, ett konstitutionsutskott, ett statsutskott, ett bevill
ningsutskott, ett bankoutskott, tre lagutskott samt ett jordbruksutskott 
med den sammansättning och de uppgifter, som i riksdagsordningen be
stämmas. Vardera kammaren skall ock tillsätta ett allmänt beredningsut
skott.

A riksdag, som sammanträder efter upplösning, varom i § 108 stadgas, 
skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras.

1953: Varje riksdag skall för ärendenas beredning tillsätta dessa utskott: 
ett utrikesutskott, ett konstitutionsutskott, ett statsutskott, ett bevillnings
utskott, ett bankoutskott, tre lagutskott, ett jordbruksutskott samt ett all
mänt beredningsutskott med den sammansättning och de uppgifter, som i 
riksdagsordningen bestämmas.

A riksdag, som sammanträder efter upplösning, varom i § 108 stadgas, 
skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras.

1969: Varje riksdag skall för ärendenas beredning tillsätta dessa utskott: 
ett utrikesutskott, ett konstitutionsutskott, ett statsutskott, ett bevillnings
utskott, ett bankoutskott, fyra lagutskott, ett jordbruksutskott samt ett all
mänt beredningsutskott med den sammansättning och de uppgifter, som i 
riksdagsordningen bestämmas.

A riksdag, som sammanträder efter nyval, varom i 108 § stadgas, skola 
ej flera utskott tillsättas, än som erfordras.

1971: Varje riksdag skall för beredning av ärenden tillsätta utskott, där
ibland ett konstitutionsutskott.

Närmare bestämmelser om utskotten meddelas i riksdagsordningen.
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§ 54-
1809: Äskar Konungen af Riksens Ständer et serskildt Utskott, at med Ho
nom öfwerlägga om Ärender, hwilka icke til andre Utskotts befattning 
höra och Han pröfwar böra hemlige hållas, utwälje Riksens Ständer et så
dant; dock äge det icke magt, at fatta beslut, utan endast at til Konungen 
afgifwa yttranden öfwer de mål, Konungen det samma meddelar.

1865-66: Äskar Konungen af Riksdagen särskilde Deputerade, att med 
Honom öfwerlägga om Ärenden, dem Han pröfwar böra hemliga hållas, 
utwäljas desse Deputerade af Kamrarne; dock äge desse Deputerade icke 
makt, att fatta beslut, utan endast att till Konungen afgifwa yttranden öf
wer de mål, Konungen dem meddelar. De Deputerade aflägge tysthetsed, 
der Konungen så fordrar.

1921: Vid varje riksdag skola kamrarna utse en nämnd av sexton ledamö
ter att med Konungen rådpläga om ärenden, som angå rikets förhållande 
till främmande makter. Rådplägning med denna utrikesnämnd bör i alla 
utrikesärenden av större vikt äga rum före avgörandet. Då ärende före
kommer till behandling, skola alla tillgängliga handlingar och upplysning
ar meddelas. De beslut Konungen fattar i ärenden, som varit föremål för 
rådplägning med nämnden, varde delgivna dess ledamöter senast vid nästa 
sammanträde.

Ministern för utrikes ärendena skall i början av varje riksdag och seder
mera så ofta omständigheterna det föranleda lämna nämnden en framställ
ning av de allmänna utrikespolitiska förhållanden, som kunna för riket er
hålla betydelse.

Nämndens ledamöter böra visa största varsamhet i avseende å medde
landen till andra om vad vid nämndens sammanträden förekommit. I fall, 
då Konungen eller den som i hans frånvaro leder förhandlingarna prövar 
ovillkorlig tystnadsplikt vara av nöden, vare ledamöterna därtill förbund
na. Ledamot skall första gången han deltager i sammanträde avgiva för
säkran om tystnadspliktens iakttagande.

1937: Ledamöterna av riksdagens i föregående § omförmälda utrikesut
skott vare ock ledamöter av en nämnd med uppgift att med Konungen råd
pläga om ärenden, som angå rikets förhållande till främmande makter. 
Rådplägning med denna utrikesnämnd bör i alla utrikesärenden av större 
vikt äga rum före avgörandet. Då ärende förekommer till behandling, sko
la alla tillgängliga handlingar och upplysningar meddelas. De beslut Kon
ungen fattar i ärenden, som varit föremål för rådplägning med nämnden, 
varde delgivna dess ledamöter senast vid nästa sammanträde.

Ministern för utrikes ärendena skall i början av varje riksdag och seder-
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mera så ofta omständigheterna det föranleda lämna nämnden en framställ
ning av de allmänna utrikespolitiska förhållanden, som kunna för riket er
hålla betydelse.

Nämndens ledamöter böra visa största varsamhet i avseende å medde
landen till andra om vad vid nämndens sammanträden förekommit. I fall, 
då Konungen eller den som i hans frånvaro leder förhandlingarna prövar 
ovillkorlig tystnadsplikt vara av nöden, vare ledamöterna därtill förbund
na. Ledamot skall första gången han deltager i sammanträde avgiva för
säkran om tystnadspliktens iakttagande.

1941: Ledamöterna av riksdagens i föregående § omförmälda utrikesut
skott vare ock ledamöter av en nämnd med uppgift att med Konungen råd- 
pläga om ärenden, som angå rikets förhållande till främmande makter. 
Rådplägning med denna utrikesnämnd bör i alla utrikesärenden av större 
vikt äga rum före avgörandet. Då ärende förekommer till behandling, sko
la alla tillgängliga handlingar och upplysningar meddelas. De beslut Kon
ungen fattar i ärenden, som varit föremål för rådplägning med nämnden, 
varde delgivna dess ledamöter senast vid nästa sammanträde.

Ministern för utrikes ärendena skall i början av varje riksdag och seder
mera så ofta omständigheterna det föranleda lämna nämnden en framställ
ning av de allmänna utrikespolitiska förhållanden, som kunna för riket er
hålla betydelse.

Nämndens ledamöter böra visa största varsamhet i avseende å meddelan
den till andra om vad vid nämndens sammanträden förekommit. I fall, då 
Konungen eller den som i Hans frånvaro leder förhandlingarna prövar ovill
korlig tystnadsplikt vara av nöden, vare ledamöterna därtill förbundna.

1969: Varje riksdag skall tillsätta en nämnd med uppgift att med Konung
en rådpläga om ärenden, som angå rikets förhållande till främmande mak
ter. Rådplägning med denna utrikesnämnd bör i alla utrikesärenden av 
större vikt äga rum före avgörandet. Då ärende förekommer till behand
ling, skola alla tillgängliga handlingar och upplysningar meddelas. De be
slut Konungen fattar i ärenden, som varit föremål för rådplägning med 
nämnden, varde delgivna dess ledamöter senast vid nästa sammanträde.

Ministern för utrikes ärendena skall i början av varje riksdag och seder
mera så ofta omständigheterna det föranleda lämna nämnden en framställ
ning av de allmänna utrikespolitiska förhållanden, som kunna för riket er
hålla betydelse.

Nämndens ledamöter böra visa största varsamhet i avseende å meddelan
den till andra om vad vid nämndens sammanträden förekommit. I fall, då 
Konungen eller den som i Hans frånvaro leder förhandlingarna prövar ovill
korlig tystnadsplikt vara av nöden, vare ledamöterna därtill förbundna.
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§ 55-
1809: Ej må Riksens Ständer i Konungens öfwerwaro öfwer något ämne 
besluta. Andre Riksens Ständers Utskott, än det i föregående §. omnämn
de, kunna icke inför Konungen några öfwerläggningar hålla.

1865-66: Ej må riksdagen, kamrarna eller något riksdagens utskott i Kon
ungens närvaro över något ämne rådpläga eller besluta.

1969: Ej må riksdagen eller något riksdagens utskott i Konungens närvaro 
över något ämne rådpläga eller besluta.

§ 5^
1809: Allmänna frågor, som uti Riksens Ständers Plena wäckas, må ej til et 
omedelbarligt afgörande der uptagas, utan skola öfwerlemnas til behörigt 
Utskott, som äge, at dem utreda och deröfwer sig yttra. Utskottens Förslag 
skola först i Ståndens Plena framställas til antagande eller förkastande, 
utan förändringar eller tilsatser. Göras derwid i Ståndens Plena sådana an
märkningar, som hindra antagandet, erhålle Utskottet del af desse An
märkningar, för at derefter Förslagen ytterligare granska och jemka. När et 
sålunda beredt Förslag til Stånden återkommer, då äge de magt, at detsam
ma oförändradt eller med förändringar antaga eller ock aldeles förkasta.

1815: Allmänna frågor, som uti Riksens Ständers Plena wäckas, må ej till 
ett omedelbart afgörande der upptagas, utan skola öfwerlemnas till behö
rigt Utskott, som äge, att dem utreda och deröfwer sig yttra. Utskottens 
Förslag skola först i Ståndens Plena framställas till antagande eller förkas
tande, utan förändringar eller tillsatser. Göras derwid i Ståndens Plena så- 
dane anmärkningar som hindra antagandet, erhålle Utskottet del af desse 
Anmärkningar, för att derefter Förslagen ytterligare granska och jemka. 
När ett sålunda beredt Förslag till Stånden återkommer, då äge de makt, 
att detsamma oförändradt eller med förändringar antaga eller ock alldeles 
förkasta.

Frågor om förändringar af Stadganden i Grundlagarne warda på följan
de sätt behandlade: Tillstyrker Constitutions-Utskottet hwad en Riksdags
man hos detsamma i sådant afseende föreslagit, eller utlåter sig Utskottet 
med till- eller afstyrkande å en af Konungen i lika ändamål gjord Proposi
tion; warde Utskottets yttrande wid samma Riksdag öfwerlemnadt till 
Riksens Ständer, hwilka wid densamma må derom kunna öfwerlägga; men 
icke wid densamma besluta. Göras i Riksens Ständers Plena icke några An
märkningar emot Constitutions-Utskottets yttrande; hwile detsamma så
som ett Riksens Ständers Utlåtande, hwaröfwer först wid nästa Riksdag, 
och då endast med Ja eller Nej skall kunna beslutas, och gälle då föreskrif
ten i 75. Riksdags-Ordningën. Göras åter i Riks-Ståndens Plena emot
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Utskottets yttrande anmärkningar; blifwe de, hwilka hwarje Riks-Stånd 
serskildt förklarar utgöra dess gemensamma tankar, till Constitutions-Ut- 
skottet hänwisade. Utskottet åligge då, att samtelige Riks-Ståndens tankar 
till ett helt utlåtande i möjligaste måtto sammanjemka, och, om oförenliga 
skiljaktigheter finnas, dem derjemte till samtelige Riks-Ståndens behand
lande anmäla. Förena sig derefter samtelige Riks-Stånden om ett enahanda 
utlåtande, hwile det till slutligt antagande eller förkastande på tid och sätt, 
som ofwan föreskrifne äro. Blifwa åter något Stånds tankar i någon eller 
några delar skiljaktige från de öfrigas, och samma Stånd sig icke efter de 
öfrige fogar; warde Constitutions-Utskottet, genom wäl af Riks-Ståndens 
Plena, till slutlig jemkning förstärkt till ett antal af Tjugu personer af 
hwarje Stånd, hwilke genom samfälld, icke efter Stånd anställd, omröst
ning, skiljaktigheterne förene, och det dymedelst fullständigt beredde utlå
tande hwile sedan till Riksens Ständers afgörande, som ofwan sagdt är.

1828-30: Allmänna frågor, som uti Riksens Ständers Plena wäckas, må ej 
till ett omedelbart afgörande der upptagas, utan skola öfwerlemnas till be
hörigt Utskott, som ege, att dem utreda och deröfwer sig yttra. Utskottens 
Förslag skola först i Ståndens Plena framställas till antagande eller förkas
tande utan förändringar eller tillsattser. Göras derwid i Ståndens Plena så
dane Anmärkningar, som hindra antagandet, erhålle Utskottet del af desse 
Anmärkningar, för att derefter Förslagen ytterligare granska och jemka. 
När ett sålunda beredt Förslag till Stånden återkommer, då ege de magt, 
att detsamma oförändradt eller med förändringar antaga eller ock alldeles 
förkasta.

Frågor om förändringar af Stadganden i Grundlagarne warda på följan
de sätt behandlade: Tillstyrker Constitutions-Utskottet hwad en Riksdags
man hos detsamma i sådant afseende föreslagit, eller utlåter sig Utskottet 
med till- eller afstyrkande å en af Konungen i lika ändamål gjord Proposi
tion; warde Utskottets yttrande wid samma Riksdag öfwerlemnadt till 
Riksens Ständer, hwilka wid densamma må derom kunna öfwerlägga; men 
icke wid densamma besluta. Göras i Riksens Ständers Plena icke några An
märkningar emot Constitutions-Utskottets yttrande; hwile detsamma så
som ett Riksens Ständers Utlåtande, hwaröfwer först wid nästa Riksdag, 
och då endast med Ja eller Nej, skall kunna beslutas, och gälle då före
skriften i 75. §. Riksdags-Ordningen. Göras åter i Riksståndens Plena 
emot Utskottets yttrande Anmärkningar; blifwe de, hwilka hwarje Riks- 
Stånd serskildt förklarar utgöra dess gemensamma tankar, till Constitu
tions-Utskottet hänwisade. Utskottet åligge då, att samtelige Riksståndens 
tankar till ett helt utlåtande i möjligaste måtto sammanjemka, och, om 
oförenliga skiljaktigheter finnas, dem derjemte till samtelige Riks-Ståndens
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behandlande anmäla. Förena sig derefter samteliga Riks-Stånden om ett 
enahanda utlåtande, hwile det till slutligt antagande eller förkastande på 
tid och sätt, som ofwan föreskrifne äro. Blifwa åter något Stånds tankar i 
någon eller några delar skiljaktige från de öfrigas, och samma Stånd sig 
icke efter de öfrige fogar; warde Constitutions-Utskottet, genom wal af 
Riks-Ståndens Plena, till slutlig jemkning förstärkt till ett antal af Tjugu 
personer af hwarje Stånd, hwilke, genom samfälld omröstning, skiljaktig- 
heterne förena, och det dymedelst fullständigt beredde utlåtande hwile se
dan till Riksens Ständers afgörande, som ofwan sagdt är.

1844-45: Allmänna frågor, som uti Riksens Ständers Plena wäckas, må ej 
till ett omedelbart afgörande der upptagas, utan skola öfwerlemnas till be
hörigt Utskott, som äge, att dem utreda och deröfwer sig yttra, på sätt i 
Riksdags-Ordningen föreskrifwes.

Frågor om förändringar af Stadganden i Grundlagarne warda på följan
de sätt behandlade: Tillstyrker Constitutions-Utskottet hwad en Riksdags
man hos detsamma i sådant afseende föreslagit, eller utlåter sig Utskottet 
med till- eller afstyrkande å en af Konungen i lika ändamål gjord Proposi
tion; warde Utskottets yttrande wid samma Riksdag öfwerlemnadt till 
Riksens Ständer, hwilka wid densamma må derom kunna öfwerlägga; men 
icke wid densamma besluta. Göras i Riksens Ständers Plena icke några an
märkningar emot Constitutions-Utskottets yttrande; hwile detsamma så
som ett Riksens Ständers Utlåtande, hwaröfwer först wid nästa Riksdag, 
och då endast med Ja eller Nej, skall kunna beslutas, och gälle då före
skriften i 75 § Riksdags-Ordningen. Göras åter i Riks-Ståndens Plena emot 
Utskottets yttrande anmärkningar; blifwe de, hwilka hwarje Riks-Stånd 
särskildt förklarar utgöra dess gemensamma tankar, till Constitutions-Ut
skottet hänwisade. Utskottet åligge då, att samtliga Riks-Ståndens tankar 
till ett helt utlåtande i möjligaste måtto sammanjemka, och, om oförenliga 
skiljaktigheter finnas, dem derjemte till samtliga Riks-Ståndens behandlan
de anmäla. Förena sig derefter samtliga Riks-Stånden om ett enahanda ut
låtande, hwile det till slutligt antagande eller förkastande på tid och sätt, 
som ofwan föreskrifna äro. Blifwa åter något Stånds tankar i någon eller 
några delar skiljaktiga från de öfrigas, och samma Stånd sig icke efter de 
öfriga fogar; warde Constitutions-Utskottet, genom wal af Riks-Ståndens 
Plena, till slutlig jemkning förstärkt till ett antal af Tjugu personer af 
hwarje Stånd, hwilka, genom samfälld omröstning, skiljaktigheterna för
ena, och det dymedelst fullständigt beredda utlåtande hwile sedan till Rik
sens Ständers afgörande, som ofwan sagdt är.

1856-58: Allmänna frågor, som uti Riksens Ständers Plena wäckas, må ej 
till ett omedelbart afgörande der upptagas, utan skola öfwerlemnas till be-
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hörigt Utskott, som äge, att dem utreda och deröfwer sig yttra, på sätt i 
Riksdags-Ordningen föreskrifwes.

1865-66: I vilken ordning Konungens propositioner, så ock av riksdags
män inom kamrarna väckta frågor, må till avgörande företagas, därom 
stadgas i riksdagsordningen.

1969: I vilken ordning Konungens propositioner, så ock av riksdagsmän 
inom riksdagen väckta frågor, må till avgörande företagas, därom stadgas 
i riksdagsordningen.

Stadgandet om grundlagsfrågors behandling i § 56 flyttades med 1856-58 års grund
lagsändring till § 81.

§ 57-
1809: Swenska Folkets urgamla rätt, at sig beskatta, utöfwas af Riksens 
Ständer allena wid Allmän Riksdag.

1865-66: Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utövas av riksdagen 
allena.

Huruledes särskilda menigheter må för egna behov sig beskatta, bestäm
mes genom kommunallagarna, vilka av Konungen och riksdagen gemen
samt stiftas.

§ 58-
1809: Wid hwarje Riksdag låte Konungen upwisa Stats-Werkets tilstånd i 
alla des delar, til inkomster och utgifter, fordringar och skulder, för det 
Stats-Utskott, som Riksens Ständer utwälja. Skulle genom Tractater med 
fremmande Magter några medel Riket tilflyta, skal för dem på lika sätt 
redowisas.

1865-66: För hwarje Lagtima Riksdag låte Konungen uppwisa Stats-Wer
kets tillstånd i alla dess delar, till inkomster och utgifter, fordringar och 
skulder. Skulle genom Traktater med främmande Makter några medel Ri
ket tillflyta, skall för dem på lika sätt redowisas.

1949: Konungen låte årligen för riksdagen uppvisa statsverkets tillstånd i 
alla dess delar, till inkomster och utgifter, fordringar och skulder. Skulle ge
nom traktater med främmande makter några medel riket tillflyta, skall för 
dem på lika sätt redovisas.

§ 59-
1809: Efter Rikets och Stats-Werkets tilstånd och behof låte Konungen til 
Utskottets öfwerläggning framställa hwad Staten kan tarfwa utöfwer de 
ordinarie Inkomster, och hwilka b eh of genom Bewillningar böra fyllas.
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1865-66:1 sammanhang med uppvisandet av statsverkets tillstånd och be
hov låte Konungen för riksdagen framställa förslag rörande sättet att ge
nom bevillningar fylla vad staten kan utöver de ordinarie inkomsterna er
fordra.

§ 60.
1809: Til desse sednare räknas Sjö- och Landt-Tulls- samt Accis-afgifterne, 
Postmedlen, Chartä Sigillatä afgiften, Husbehofs-Bränneri-medlen samt 
hwad Riksens Ständer desutom serskildt hwarje Riksdag såsom Bewillning 
sig åtaga. Ej må några allmänna af gifter, af hwad namn och beskaffenhet 
som helst, utan Riksens Ständers samtycke kunna förhöjas, Stora Sjö-Tul
len å inkommande och utgående spannemål allena undantagen. Ej heller 
må Konungen Statens Inkomster förpakta eller, til winning för Sig och 
Kronan eller enskilde Personer och Corp orationer, några Monopolier fast
ställa.

1840-41: Till dessa sednare räknas Tull- och Accis-medlen, Postmedlen, 
Chartæ-Sigillatæ-afgiften, Husbehofs-Bränneri-medlen samt hwad Rik
sens Ständer dessutom särskilt hwarje Riksdag såsom Bewillning sig åtaga. 
Ej må några allmänna afgifter, af hwad namn och beskaffenhet som helst, 
utan Riksens Ständers samtycke kunna förhöjas, Tullen å inkommande 
och utgående spanmål allena undantagen. Ej heller må Konungen Statens 
Inkomster förpakta eller, till winning för Sig och Kronan eller enskilda per
soner och Corporationer, några monopolier fastställa.

1865-66: Till Bewillningar räknas Tull- och Accis-medlen, Postmedlen, 
Chartæ-Sigillatæ-afgiften, Husbehofs-Bränneri-medlen samt hwad hwarje 
Riksdag dessutom särskildt såsom Bewillning sig åtager. Ej må några all
männa afgifter, af hwad namn och beskaffenhet som helst, utan Riksda
gens samtycke kunna förhöjas, Tullen å inkommande och utgående span
mål allena undantagen. Ej heller må Konungen Statens Inkomster förpakta 
eller, till winning för sig och Kronan eller enskilda personer och Corpora
tioner, några monopolier fastställa.

1937: Till bevillningar räknas tull- och accismedlen, postmedlen, chartae- 
sigillataeavgiften, husbehovsbrännerimedlen samt vad varje riksdag dess
utom särskilt såsom bevillning sig åtager. Ej må några allmänna avgifter, 
av vad namn och beskaffenhet som helst, utan riksdagens samtycke kunna 
förhöjas, tullen å inkommande och utgående spannmål allena undantagen. 
Ej heller må statens inkomster förpaktas eller, till vinning för kronan eller 
enskilda personer och korporationer, några monopolier fastställas utan ge
nom lag stiftad av Konung och riksdag samfällt i den ordning §87 stadgar.
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1969: Till bevillningar räknas tull- och accismedlen, chartae-sigillataeav- 
giften, husbehovsbrännerimedlen samt vad varje riksdag dessutom särskilt 
såsom bevillning sig åtager. Ej må några allmänna avgifter, av vad namn 
och beskaffenhet som helst, utan riksdagens samtycke kunna förhöjas, tul
len å inkommande och utgående spannmål allena undantagen. Ej heller må 
statens inkomster förpaktas eller, till vinning för kronan eller enskilda per
soner och korporationer, några monopolier fastställas utan genom lag stif
tad av Konung och riksdag samfällt i den ordning § 87 stadgar.

§ 61.
1809: Alla af gifter, som Riksens Ständer under de i föregående §. nämnde 
titlar bewiljat, skola utgå i fem år, räknade ifrån och med det årets början, 
som infaller efter det, då Bewillningen faststäld blifwit. Warda Riksens 
Ständer derförinnan af Konungen eller Stats-Rådet sammankallade, uphö- 
re Bewillningen, hwartil alla ofwannämnde afgifter räknas, med det årets 
utgång, då en sådan Riksdag börjar.

1815: Alla afgifter, som Riksens Ständer under de i föregående §. nämnde 
Titlar bewiljat, skola utgöras intill slutet af det år, under hwars lopp den 
nya Bewillningen af Riksens Ständer fastställd blifwer. Warda Riksens 
Ständer dessförinnan af Konungen eller Stats-Rådet sammankallade, upp- 
höre Bewillningen, hwartill alla ofwannämnde afgifter räknas, med det 
årets utgång, då en sådan Riksdag börjar.

1823: Alla afgifter, som Riksens Ständer under de i föregående §. nämnde 
Titlar bewiljat, skola utgöras intill slutet af det år, under hwars lopp den 
nya Bewillningen af Riksens Ständer faststäld blifwer.

1865-66: Alla afgifter, som Riksdagen under de i föregående § nämnda 
Titlar bewiljat, skola utgöras intill slutet af det år, under hwars lopp den 
nya Bewillningen af Riksdagen fastställd blifwer.

1921: Alla avgifter, som riksdagen under de i föregående § nämnda titlar 
beviljat, skola utgöras intill början av det statsregleringsår, för vilket den 
nya bevillningen av riksdagen fastställd bliver.

§ 62.
1809: Sedan Stats-Werkets behof blifwit af Stats-Utskottet upgifne och af 
Riksens Ständer pröfwade, ankommer det på Riksens Ständer, at en der- 
emot swarande Bewillning sig åtaga samt at tillika fastställa, huru serskil- 
da summor der af skola til ser skilta ändamål anwändas, och desse summor 
under bestämda Hufwudtitlar uti Riks-Staten anslå.

1865-66: Sedan statsverkets behov blivit av riksdagen prövade, ankom-
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mer det på riksdagen att en däremot svarande bevillning sig åtaga samt att 
tillika fastställa, huru särskilda summor därav skola till särskilda ändamål 
användas, och dessa summor under bestämda huvudtitlar uti riksstaten 
anslå.

1965: Sedan statsverkets behov blivit av riksdagen prövade, ankommer det 
på riksdagen att en däremot svarande bevillning sig åtaga samt att tillika 
fastställa, huru särskilda summor därav skola till särskilda ändamål använ
das, och dessa summor under bestämda huvudtitlar uti riksstaten anslå.

Det tillkommer riksdagens lönedelegation att, därest icke riksdagen för 
visst fall annorlunda beslutar, i förhandlingsfrågor rörande anställnings
villkor, som skola gälla för statens arbetstagare eller eljest tillhöra riksda
gens prövning, rådpläga med statsrådsledamot, som Konungen därtill för
ordnat, samt att å riksdagens vägnar godkänna överenskommelse, som 
träffats i sådan fråga.

1969: Sedan statsverkets behov blivit av riksdagen prövade, ankommer 
det på riksdagen att en däremot svarande bevillning sig åtaga samt att till
lika fastställa, huru särskilda summor därav skola till särskilda ändamål 
användas, och dessa summor under bestämda huvudtitlar uti riksstaten 
anslå.

Det tillkommer riksdagens lönedelegation, därest icke riksdagen för 
visst fall annorlunda beslutar, att i förhandlingsfrågor rörande anställ
ningsvillkor, som skola gälla för statens arbetstagare eller eljest tillhöra 
riksdagens prövning, rådpläga med statsrådsledamot, som Konungen där
till förordnat, samt att å riksdagens vägnar godkänna avtal i sådan fråga 
eller, om sådan fråga undantagits från avtal, förslag till reglering av frågan.

§ ^3-
1809: Desutom böra för oförsedde händelser twänne serskilde tilräcklige 
summor afsättas och anslås, den ena at wara tilgänglig då Konungen, til 
Rikets förswar eller andra högst wigtiga och angelägna ändamål, sedan 
hela Stats-Rådets tankar deröfwer blifwit inhemtade, finner den wara 
oundwikligen nödig; den andra at ur Riksens Ständers Banque, wid infal
lande Krig, af Konungen lyftas, sedan Han Stats-Rådet in Pleno hört och 
Riksens Ständer sammankallat. Riksens Ständers förseglade Anordning å 
sistnämnde summa må ej förr brytas eller summan af Banco-Fullmägtige 
utbetalas, än sedan Riksdags-Kallelsen blifwit i Hufwudstadens Kyrkor 
wederbörligen kungjord.

1834-35: Dessutom böra, för oförsedda händelser, twenne serskilda till
räckliga summor anslås, och till utbetalning å Riksens Ständers Riksgälds- 
Contor anwisas; den ena att wara tillgänglig, då Konungen, till Rikets för-
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swar eller andra högst wigtiga och angelägna ändamål, sedan hela Stats-Rå- 
dets tankar deröfwer blifwit inhemtade, finner den wara oundwikligen nö
dig; den andra, att, wid infallande krig, af Konungen lyftas, sedan Han 
Stats-Rådet in pleno hört och Riksens Ständer sammankallat. Riksens Stän
ders förseglade anordning å sistnämnda summa må ej förr brytas, eller sum
man af Fullmägtige i Riksgälds-Contoret utbetalas, än sedan Riksdags-kal- 
lelsen blifwit i Hufwudstadens kyrkor wederbörligen kungjord.

1865-66: Dessutom böra, för oförsedda händelser, twänne särskilda till
räckliga summor anslås, och till utbetalning å Riksgälds-Contoret anwi- 
sas; den ena att wara tillgänglig, då Konungen, till Rikets förswar eller 
andra högst wigtiga och angelägna ändamål, sedan hela Stats-Rådets tan
kar deröfwer blifwit inhemtade, finner den wara oundwikligen nödig; den 
andra, att, wid infallande krig, af Konungen lyftas, sedan Han Stats-Rådet 
in pleno hört och Riksdagen sammankallat. Riksdagens förseglade anord
ning å sistnämnde summa må ej förr brytas, eller summan af Fullmäktige i 
Riksgälds-Contoret utbetalas, än sedan Riksdags-kallelsen blifwit i Huf
wudstadens kyrkor wederbörligen kungjord.

1894: Dessutom böra, för oförsedda händelser, tvenne särskilda tillräckli
ga summor anslås och till utbetalning å Riksgäldskontoret anvisas; den 
ena att vara tillgänglig, då Konungen, till rikets försvar eller andra högst 
vigtiga och angelägna ändamål, sedan hela Statsrådets tankar deröfver 
blifvit inhemtade, finner den vara oundvikligen nödig; den andra att, vid 
infallande krig, af Konungen lyftas, sedan Han Statsrådet in pleno hört 
och Riksdagen sammankallat. Riksdagens förseglade anordning å sist
nämnda summa må ej förr brytas, eller summan af Fullmägtige i Riks
gäldskontoret utbetalas, än sedan riksdagskallelsen blifvit i allmänna tid
ningarna kungjord.

1941: 1:0. Varje lagtima riksdag skall, efter förslag av Konungen, i den 
ordning, som gäller för riksstatens reglerande, antaga beredskapsstat för 
försvarsväsendet, upptagande de särskilda anslag, som vid krigsfara eller 
krig, vari riket befinner sig, erfordras för upprätthållande av dess fred och 
oberoende. Riksdagen må därvid bestämma, att anslag ej får tagas i an
språk, förrän riksdagskallelse utfärdats.

Under tid, då riksdag ej är samlad, eller inom tio dagar från dess öpp
nande må Konungen efter rådplägning med utrikesnämnden fastställa för- 
skottsstat, upptagande anslag, som uppförts å beredskapsstaten.

Förskottsstaten gäller, där ej annat av riksdagen beslutes, till och med 
trettionde dagen från riksdagens öppnande.

2:0. Riksdagen må i den ordning, som i mom. 1 sägs, antaga allmän be-
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redskapsstat, upptagande de anslag, som kunna erfordras vid ekonomisk 
kris eller annat nödläge; och äger riksdagen därvid fastställa den ordning, 
i vilken Konungen må förfoga över de i beredskapsstaten uppförda ansla
gen.

1949: 1:0. Riksdagen skall årligen, efter förslag av Konungen, i den ord
ning, som gäller för riksstatens reglerande, antaga beredskapsstat för för- 
svarsväsendet, upptagande de särskilda anslag, som vid krigsfara eller 
krig, vari riket befinner sig, erfordras för upprätthållande av dess fred och 
oberoende. Riksdagen må därvid bestämma, att anslag ej får tagas i an
språk, förrän riksdagskallelse utfärdats.

Under tid, då riksdagssession ej pågår, eller inom tio dagar från sessions 
början må Konungen efter rådplägning med utrikesnämnden fastställa för- 
skottsstat, upptagande anslag, som uppförts å beredskapsstaten.

Förskottsstaten gäller, där ej annat av riksdagen beslutes, till och med 
trettionde dagen från sessions början.

2:0. Riksdagen må i den ordning, som i mom. 1 sägs, antaga allmän be
redskapsstat, upptagande de anslag, som kunna erfordras vid ekonomisk 
kris eller annat nödläge; och äger riksdagen därvid fastställa den ordning, i 
vilken Konungen må förfoga över de i beredskapsstaten uppförda anslagen.

§ ^4-
1809: Så wäl Rikets ordinarie Stats-medel och Inkomster som hwad, på 
sätt omförmäldt är, under namn af extraordinarie Utlagor eller Bewill- 
ningar til Stats-Werket af Riksens Ständer anslås, ware under Konungens 
disposition, at til de af Riksens Ständer pröfwade behof och efter den 
uprättade Staten anordnas.

1865-66: Såväl rikets ordinarie statsmedel och inkomster som vad, på sätt 
omförmält är, under namn av extraordinarie utlagor eller bevillningar till 
statsverket av riksdagen anslås, vare under Konungens disposition, att till 
de av riksdagen prövade behov och efter den upprättade staten anordnas.

§ 65.
1809: Dessa medel må icke annorlunda anwändas, än faststäldt blifwit; 
warande Stats-Rådets Ledamöter answarige, om de låta afwikelse derifrån 
äga rum, utan at til Protocollet föreställning deremot göra, samt anföra 
hwad Riksens Ständer i denna del förordnat.

1865-66: Dessa medel må icke annorlunda användas, än fastställt blivit; 
varande statsrådets ledamöter ansvarige, om de låta avvikelse därifrån äga 
rum, utan att till protokollet föreställning däremot göra samt anföra vad 
riksdagen i denna del förordnat.
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1969: Dessa medel må icke annorlunda användas, än fastställt blivit.

§ 66.
1809: Riksens Ständers Riksgälds-Contoir förblifwer, såsom hittils, under 
Riksens Ständers styrelse, inseende och förwaltning; och då Riksens Stän
der åtagit sig answar för den Rikets Gäld, Contoiret ombesörjer, så kom
ma Riksens Ständer, sedan Stats-Utskottet öfwer Contoirets tilstånd och 
behof sig utlåtit, at genom serskild Bewillning tilskjuta de medel, som för 
betalande af denna Gäld, til ränta och Capital, oumbärlige finnas, så at Ri
kets Credit warder bibehållen och wårdad.

1865-66: Riksgäldskontoret förbliver under riksdagens styrelse, inseende 
och förvaltning; och då riksdagen ansvarar för den rikets gäld, kontoret 
ombesörjer, så kommer riksdagen, sedan kontorets tillstånd och behov bli
vit i vederbörlig ordning utredda, att genom särskild bevillning tillskjuta 
de medel, som för betalande av denna gäld, till ränta och kapital, oumbär
liga finnas, så att rikets kredit varder bibehållen och vårdad.

§ 67.
1809: Konungens Ombud i Riksgälds-Contoiret biwiste ej Fullmägtiges 
sammankomster oftare, än då Fullmägtige åstunda, at med honom öfwer- 
lägga.

Konungens ombud i riksgäldskontoret beviste ej fullmäktiges samman
komster oftare, än då fullmäktige åstunda att med honom överlägga.

§ 68.
1809: De til Riksgälds-Werket hörande och dit anslagne medel må icke un
der någon förewändning, eller med hwad wilkor som helst derifrån ryckas 
eller anwändas til andra behof än dem, Riksens Ständer bestämt. Alt för
ordnande, som deremot strider, ware kraftlöst.

1865-66: De till riksgäldsverket hörande och dit anslagna medel må icke 
under någon förevändning, eller med vad villkor som helst, därifrån ryck
as eller användas till andra behov än dem, riksdagen bestämt. Allt förord
nande, som däremot strider, vare kraftlöst.

§ 69.
1809: Upstå, antingen hos Riksens Ständers Plena gemensamt eller uti nå
got af Riks-Stånden, betänkligheter at antaga hwad Stats-Utskottet til- 
styrkt uti det, som rörer antingen Statens reglerande eller Bewillningens 
derefter lämpade hela belopp, eller hwad til Riksgälds-Contoirets Utgifter 
och Inkomster hörer, eller grunderne för Riksgälds-Contoirets styrelse och 
förwaltning, då böra de skäl anföras, på hwilka sådane betänkligheter sig
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stödja samt meddelas Stats-Utskottet, som der efter tage Årendet under yt
terligare öfwerwägande. Anser Stats-Utskottet sig icke kunna afwika ifrån 
des redan afgifne yttrande eller instämma uti Riksens Ständers eller et ser- 
skildt Stånds tankar, utnämne då Utskottet Deputerade, som uti det eller 
de Stånd, der betänkligheter upkommit, företräda och närmare uplysa för
hållandet. Förblifwer något Stånd ändock wid den mening, det förut fat
tat, afgöres saken efter tre Stånds beslut. Stanna twå Stånd emot twå, då 
skal Stats-Utskottet förökas med så många Ledamöter utaf Riks-Stånden, 
i wanlig ordning walde, at de blifwa tretio af hwarje Stånd. Sedan en af 
detta serskildta Utskotts samtelige Ledamöter blifwit utlottad, röste de 
öfrige samfält och icke efter Stånd med slutna sedlar til owilkorligt anta
gande eller förkastande af hwad Stats-Utskottet tilstyrkt, blott i de frågor, 
hwarom Riks-Stånden warit af skiljaktiga tankar; kommande de fleste så
lunda röstandes mening at gälla såsom Riksens Ständers Beslut.

1815: Uppstå, antingen hos Riksens Ständers Plena gemensamt, eller uti 
något af Riks-Stånden, betänkligheter att antaga hwad Stats-Utskottet till
styrkt uti det, som rörer antingen Statens reglerande, eller Bewillningens 
derefter lämpade hela belopp, eller hwad till Riksgälds-Contorets utgifter 
och inkomster hörer, eller grunderne för Riksgälds-Contorets Styrelse och 
Förwaltning, då böra de skäl anföras, på hwilka sådane betänkligheter sig 
stödja, samt meddelas Stats-Utskottet, som derefter tage Ärendet under yt
terligare öfwerwägande. Anser Stats-Utskottet sig icke kunna afwika ifrån 
dess redan afgifna yttrande, eller instämma uti Riksens Ständers eller ett 
serskildt Stånds tankar, utnämne då Utskottet Deputerade, som uti det el
ler de Stånd, der betänkligheter uppkommit, företräda och närmare upply
sa förhållandet. Förblifwer något Stånd ändock wid den mening, det förut 
fattat, afgöres saken efter tre Stånds Beslut. Stadna twå Stånd emot twå, då 
skall Stats-Utskottet förökas med så många Ledamöter af Riks-Stånden, i 
wanlig ordning walde, att de blifwa tretio af hwarje Stånd. Detta serskild
ta Utskotts Ledamöter röste sedermera samfäldt och icke efter Stånd, med 
slutna Sedlar, till owillkorligt antagande eller förkastande af hwad Stats- 
Utskottet tillstyrkt blott i de frågor, hwarom Riks-Stånden warit af skiljak
tiga tankar; kommande de fleste sålunda röstandes mening att gälla såsom 
Riksens Ständers Beslut. Till undwikande af paria vota skall, wid omröst
ningen, förr än sedlarne uppräknas, en ibland dem uttagas och förseglad 
afläggas. Befinnas, wid de öfrigas uppsummerande, rösterne lika delade, 
må denna sedel öppnas och gifwa utslaget. Är pluraliteten redan wunnen, 
bör den aflagde Sedeln ouppbruten genast förstöras.

1828-30: Uppstå, antingen hos Riksens Ständers Plena gemensamt, eller 
uti något af Riks-Stånden, betänkligheter att antaga hwad Stats-Utskottet
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tillstyrkt uti det, som rörer antingen Statens reglerande, eller Bewillningens 
derefter lämpade hela belopp, eller hwad till Riksgälds-Contorets utgifter 
och inkomster hörer, eller grunderne för Riksgälds-Contorets Styrelse och 
Förwaltning, då böra de skäl anföras, på hwilka sådane betänkligheter sig 
stödja, samt meddelas Stats-Utskottet, som derefter tage Ärendet under yt
terligare öfwerwägande. Anser Stats-Utskottet sig icke kunna afwika ifrån 
dess redan afgifna yttrande, eller instämma uti Riksens Ständers eller ett 
serskildt Stånds tankar, utnämne då Utskottet Deputerade, som uti det el
ler de Stånd, der betänkligheter uppkommit, företräda och närmare upply
sa förhållandet. Förblifwer något Stånd ändock wid den mening, det förut 
fattat, afgöres saken efter tre Stånds beslut. Stadna twå Stånd emot twå, då 
skall Stats-Utskottet förökas med så många Ledamöter af Riks-Stånden, i 
wanlig ordning walde, att de blifwa tretio af hwarje Stånd. Detta serskilda 
Utskotts Ledamöter röste sedermera samfäldt, med slutna Sedlar, till owil- 
korligt antagande eller förkastande af hwad Stats-Utskottet tillstyrkt blott 
i de frågor, hwarom Riks-Stånden warit af skiljaktiga tankar; kommande 
de fleste sålunda röstandes mening att gälla såsom Riksens Ständers beslut. 
Till undwikande af paria vota skall, wid omröstningen, förr än sedlarne 
uppräknas, en ibland dem uttagas och förseglad afläggas. Befinnas, wid de 
öfrigas uppsummerande, rösterne lika delade, må denna sedel öppnas och 
gifwa utslaget. Är pluraliteten redan wunnen, bör den aflagde sedeln oupp
bruten genast förstöras.

1856-58: Då Stats-Utskottets förslag rörande antingen Statens reglerande 
eller Bewillningens derefter lämpade hela belopp, eller hwad till Riksgälds- 
Contorets utgifter och inkomster hörer, eller grunderna för Riksgälds- 
Contorets styrelse och förwaltning, till pröfning hos Riks-Stånden förehaf- 
wes, gälle hwad angående behandlingen af Utskottets afgifna förslag uti 
Riksdags-Ordningen stadgas; och skall saken afgöras efter tre Stånds be
slut. Förena sig icke minst tre Stånd uti sammanstämmande beslut; då skall 
Stats-Utskottet förökas med så många Ledamöter af Riks-Stånden, i wan
lig ordning walde, att de blifwa tretio af hwarje Stånd. Detta särskilda Ut
skotts Ledamöter röste sedermera samfäldt, med slutna sedlar, till owil- 
korligt antagande eller förkastande af hwad Stats-Utskottet tillstyrkt, blott 
i de frågor, hwarom Riks-Stånden warit af skiljaktiga tankar; kommande 
de fleste sålunda röstandes mening att gälla såsom Riksens Ständers beslut. 
Till undwikande af paria vota skall, wid omröstningen, förr än sedlarne 
uppräknas, en ibland dem uttagas och förseglad afläggas. Befinnas, wid de 
öfrigas uppsummerande, rösterna lika delade, må denna sedel öppnas och 
gifwa utslaget. Är pluraliteten redan wunnen, bör den aflagda sedeln 
ouppbruten genast förstöras.
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18 65-66: Då Stats-Utskottets förslag rörande antingen Statens reglerande 
eller Bewillningens derefter lämpade hela belopp, eller hwad till Riksgälds- 
Contorets utgifter och inkomster hörer, eller grunderna för Riksgälds- 
Contorets styrelse och förwaltning, till pröfning hos Riksdagen förehaf- 
wes, gälle hwad angående behandlingen af Utskottets afgifna förslag uti 
Riksdags-Ordningen stadgas. Fatta Kamrarne stridiga beslut, som ej war- 
da sammanjemkade, skola Kamrarne hwar för sig rösta om de olika be
slut, hwari hwardera förut stadnat; kommande den mening, som derwid 
erhåller de fleste Ledamöters af båda Kamrarne sammanräknade röster, att 
gälla såsom Riksdagens beslut.

1909: Då vederbörande utskotts förslag rörande antingen statens regleran
de eller bevillningens därefter lämpade hela belopp, eller vad till riksgälds- 
kontorets utgifter och inkomster hörer, eller grunderna för riksgäldskonto- 
rets styrelse och förvaltning till prövning hos riksdagen förehaves, gälle 
vad angående behandlingen av utskottens avgivna förslag uti riksdagsord
ningen stadgas. Fatta kamrarna stridiga beslut, som ej varda sammanjäm- 
kade, skola kamrarna var för sig rösta om de olika beslut, vari vardera 
förut stannat; kommande den mening, som därvid erhåller de fleste leda
möters av båda kamrarna sammanräknade röster, att gälla såsom riksda
gens beslut.

1969: Paragrafen upphör att gälla.

§ 70-
1809: Då summan, som genom Bewillning utgöras bör, blifwit af Riksens 
Ständer bestämd, skola de uttryckligen updraga åt deras walda Bewill
nings-Utskott at författa Förslag til berörde summas fördelande och utgö
rande, at upgifwa grunderna dertil och at utreda sätten huru desamma 
böra i hwarje serskildt fall tillämpas; hwilket alt Bewillnings-Utskottet 
skal Riksens Ständers Plena underställa.

1815: Riksens Ständers walda Bewillnings-Utskott åligge att opåmint wid 
hwarje Riksdag uppgifwa de Allmänna grunderne för den blifwande Be
willningens fördelning, hwarefter och sedan summans belopp blifwit fast- 
stäldt, Utskottet uppdrages, att, med tillämpning af dessa grunder, författa 
Förslag till Bewillningens utgörande. Skolandes allt i den mon det medhin- 
nes, Riksens Ständers Plena underställas.

1853-54: Riksens Ständers walda Bewillnings-Utskott åligge, att bereda 
alla från Stånden remitterade frågor, som angå förändring uti föreskrifter
na om bewillningens utgörande, att förslagswis, enligt de särskilda bewill- 
ningarne, beräkna de blifwande inkomsterna, och att, sedan Stats-Werkets
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behof blifwit utredda och bestämda, opåmint föreslå sättet för bewillning- 
ens ökande, om det erfordras, eller för dess minskande, om sådant kan äga 
rum; och, i sammanhang dermed, till Riksens Ständer afgifwa förslag till 
Bewillnings-Stadgar. Utskottet må derjemte uti bewillnings-frågor föreslå 
hwad det anser billigt och nyttigt.

1865-66: När i fråga om Riks-Bankens styrelse och förwaltning, inkoms
ter och utgifter, Kamrarne stadna i stridiga beslut, skola Kamrarne derom 
hwar för sig rösta, såsom i nästföregående § sägs.

1897: När, i fråga om reglementariska föreskrifter för riksbanken eller om 
riksbankens inkomster och utgifter eller om ansvarsfrihet för fullmäktige i 
riksbanken, kamrarna stanna i stridiga beslut, skola kamrarna därom var 
för sig rösta, såsom i nästföregående § sägs.

1969: Paragrafen upphör att gälla.

Stadgandet om bevillningsutskottet i § 70 uteslöts ur regeringsformen med 1865-66 
års grundlagsändring och ersattes av det nytillkomna stadgandet om riksbanken.

§ 7*-
1809: Yppar sig skiljaktighet emellan flere af Riks-Stånden om dessa grun
der, sätten af deras tillämpning och Bewillningens fördelning til utgörande, 
eller skulle, hwad icke wäntas bör, något Riks-Stånd allena söka undandra
ga sig det deltagande uti den faststälda Bewillnings-summan, som Bewill- 
nings-Utskottet föreslagit, då skal hwarje Riks-Stånd, som ändring uti Be- 
willnings-Utskottets Förslag åstundar, meddela de öfrige sina skäl dertil, 
samt upgifwa det sätt, på hwilket en sådan ändring må winnas, utan at än
damålet förfelas. Häröfwer höres Bewillnings-Utskottet, hwarefter Riksens 
Ständer skola til afgörande företaga den eller de frågor, om hwilka skiljak
tighet dem emellan upstått. Bifalla tre Stånd hwad emot Bewillnings-Ut- 
skottets Förslag i en eller annan del anmärkt blifwit, warde Förslaget i des
sa delar förkastadt. Afslå tre Stånd hwad et särskildt Stånd härutinnan 
yrkat, men detta ändock wid sin mening förblifwer, eller stanna twå Stånd 
emot twå, då skal saken öfwerlemnas til afgörande, på det sätt 69. §. före- 
skrifwer, åt Stats-Utskottet, förökadt til et sådant antal af Ledamöter, som 
der bestämmes. Bifalla detta Utskotts fleste Ledamöter Bewillnings-Utskot- 
tets Förslag i en eller flere af de delar, hwaruti Riksens Ständer icke förut 
detsamma enhälligt antagit, blifwe detta Förslag härutinnan med all kraft 
af Riksens Ständers Beslut gällande; förkasta de detsamma i någon sådan 
del, då, äfwensom när det af trenne Riks-Stånd blifwit förkastadt, skal det 
åligga Bewillnings-Utskottet, at föreslå en annan fördelning eller andra 
grunder och sätt för utgörandet blott af den andel i Bewillnings-summan, 
hwaruppå den förkastade delen i Utskottets förra Förslag har afseende.
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i853_54: Kunna samtlige Riks-Stånden sig icke förena om grunderna för 
någon Bewillning, sättet för deras tillämpning, eller Bewillningens fördel
ning till utgörande; då skall saken öfwerlemnas till afgörande på det sätt 
73 § Riksdags-Ordningen föreskrifwer, åt Bewillnings-Utskottet, förökadt 
till ett sådant antal Ledamöter, som der bestämmes. Bifalla detta Utskotts 
flesta Ledamöter Bewillnings-Utskottets förslag i en eller flere af de delar, 
hwaruti Riksens Ständer icke förut detsamma enhälligt antagit, blifwe det
ta förslag härutinnan med all kraft af Riksens Ständers beslut gällande; 
förkasta de detsamma i någon sådan del, då, äfwensom när det af trenne 
Riks-Stånd blifwit förkastadt, skall det åligga Bewillnings-Utskottet, att 
föreslå en annan fördelning eller andra grunder och sätt för utgörandet, 
blott af den andel i Bewillnings-summan, hwaruppå den förkastade delen i 
Utskottets förra förslag har afseende.

1865-66: På enahanda sätt förfares jämväl, där kamrarna sig icke förena 
om grunderna för någon bevillning, sättet för deras tillämpning, eller be- 
villningens fördelning till utgörande.

1969: Paragrafen upphör att gälla.

§ 7^
1809: Riksens Ständers Banque förblifwer hädanefter, som den hittils wa- 
rit, under Riksens Ständers egen Garantie och Wård, så at den ostörd må 
förwaltas af de Fullmägtige, hwarje Stånd dertil förordnar, efter de Ord
ningar, Stadgar och Reglementen, hwilka redan gjorde äro eller widare af 
Riksens Ständer göras kunna; ägande Riksens Ständer allena rätt at genom 
Banquen utgifwa Sedlar, som för Mynt i Riket må erkännas.

1850-51: Riksens Ständers Bank förblifwer hädanefter, som den hittills 
warit, under Riksens Ständers egen Garantie och Wård, så att den ostörd 
må förwaltas af de Fullmäktige, hwarje Stånd dertill förordnar, efter de 
Ordningar, Stadgar och Reglementen, hwilka redan gjorda äro eller wida
re af Riksens Ständer göras kunna. Riksens Ständer allena ega rätt att ge
nom Banken utgifwa Sedlar, som för mynt i Riket må erkännas. Dessa Sed
lar skola, wid anfordran, efter deras lydelse, af Banken med silfwer inlösas.

1865-66; Riks-Banken förblifwer under Riksdagens egen garantie och 
wård, så att den ostörd må förwaltas af de Fullmäktige, Kamrarne dertill 
förordna, efter de Ordningar, Stadgar och Reglementen, hwilka redan 
gjorda äro eller widare af Riksdagen göras kunna. Riksdagen allena äger 
rätt att genom Banken utgifwa Sedlar, som för mynt i Riket må erkännas. 
Dessa Sedlar skola, wid anfordran, efter deras lydelse, af Banken med silf
wer inlösas.
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1873: Riksbanken förblifwer under Riksdagens egen garantie och wård, så 
att den ostörd må förwaltas af de Fullmäktige, Kamrarne dertill förordna, 
efter de Ordningar, Stadgar och Reglementen, hwilka redan gjorda äro el
ler widare af Riksdagen göras kunna. Riksdagen allena eger rätt att genom 
Banken utgifwa sedlar, som för mynt i Riket må erkännas. Dessa sedlar 
skola, wid anfordran, efter deras lydelse, med silfwer eller guld af Banken 
inlösas.

1897: Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af 
dertill förordnade Fullmägtige, efter af Konungen och Riksdagen gemen
samt stiftad lag.

Fullmägtige för Riksbanken skola vara sju, af hvilka Konungen för tre 
år i sänder förordnar en jemte en suppleant och de öfrige sex jemte tre sup
pleanter väljas af Riksdagen för tid och på sätt i riksdagsordningen sägs. 
Den af Konungen förordnade ordinarie ledamoten vare Fullmägtiges ord
förande, men må ej utöfva annan befattning inom Riksbankens styrelse. 
Fullmägtig, som af Riksdagen vägrats ansvarsfrihet, skall afgå från sin be
fattning. De af Konungen för Fullmägtig eller suppleant meddelade för
ordnanden må återkallas, när Konungen så pröfvar skäligt.

Riksbanken allena eger rätt att utgifva sedlar, som för mynt i riket må 
erkännas. Dessa sedlar skola, vid anfordran, inlösas af Banken med guld 
efter deras lydelse.

1915: Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av 
därtill förordnade fullmäktige, efter av Konungen och riksdagen gemen
samt stiftad lag.

Fullmäktige för riksbanken skola vara sju, av vilka Konungen för tre år 
i sänder förordnar en jämte en suppleant och de övriga sex jämte tre sup
pleanter väljas av riksdagen för tid och på sätt i riksdagsordningen sägs. 
Den av Konungen förordnade ordinarie ledamoten vare fullmäktiges ord
förande, men må ej utöva annan befattning inom riksbankens styrelse. 
Fullmäktig, som av riksdagen vägrats ansvarsfrihet, skall avgå från sin be
fattning. De av Konungen för fullmäktig eller suppleant meddelade för
ordnanden må återkallas, när Konungen så prövar skäligt.

Riksbanken allena äger rätt att utgiva sedlar, som för mynt i riket må er
kännas. Dessa sedlar skola, vid anfordran, inlösas av banken med guld ef
ter deras lydelse; dock att undantag härifrån, där sådant med hänsyn till 
krig, krigsfara eller svår penningkris prövas oundgängligen nödigt, må för 
viss tid medgivas av Konungen och riksdagen samfällt eller, om riksdagen 
ej är samlad, av Konungen på framställning av fullmäktige i riksbanken 
och efter samråd jämväl med fullmäktige i riksgäldskontoret. Dylikt av 
Konungen mellan riksdagarna lämnat medgivande skall, därest detsamma
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icke varder av nästföljande riksdag inom tjugu dagar från riksdagens bör
jan gillat, efter utgången av nämnda tid upphöra att lända till efterrättelse.

1933: Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av 
därtill förordnade fullmäktige, efter av Konungen och riksdagen gemen
samt stiftad lag.

Fullmäktige för riksbanken skola vara sju, av vilka Konungen för tre år 
i sänder förordnar en jämte en suppleant och de övriga sex jämte tre sup
pleanter väljas av riksdagen för tid och på sätt i riksdagsordningen sägs. 
Den av Konungen förordnade ordinarie ledamoten vare fullmäktiges ord
förande, men må ej utöva annan befattning inom riksbankens styrelse. 
Fullmäktig, som av riksdagen vägrats ansvarsfrihet, skall avgå från sin be
fattning. De av Konungen för fullmäktig eller suppleant meddelade för
ordnanden må återkallas, när Konungen så prövar skäligt.

Fullmäktige utse inom sig en förste deputerad att vara chef för riksban
ken samt inom eller utom sig en suppleant för honom att med fullmäktigs 
rätt och ansvar vid inträffande förfall träda i hans ställe.

Riksbanken allena äger rätt att utgiva sedlar, som för mynt i riket må er
kännas. Dessa sedlar skola, vid anfordran, inlösas av banken med guld ef
ter deras lydelse; dock att undantag härifrån, där sådant med hänsyn till 
krig, krigsfara eller svår penningkris prövas oundgängligen nödigt, må för 
viss tid medgivas av Konungen och riksdagen samfällt eller, om riksdagen 
ej är samlad, av Konungen på framställning av fullmäktige i riksbanken 
och efter samråd jämväl med fullmäktige i riksgäldskontoret. Dylikt av 
Konungen mellan riksdagarna lämnat medgivande skall, därest detsamma 
icke varder av nästföljande riksdag inom tjugu dagar från riksdagens bör
jan gillat, efter utgången av nämnda tid upphöra att lända till efterrättelse.

1949: Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av 
därtill förordnade fullmäktige, efter av Konungen och riksdagen gemen
samt stiftad lag.

Fullmäktige för riksbanken skola vara sju, av vilka Konungen för tre år 
i sänder förordnar en jämte en suppleant och de övriga sex jämte sex sup
pleanter väljas av riksdagen för tid och på sätt i riksdagsordningen sägs. 
Den av Konungen förordnade ordinarie ledamoten vare fullmäktiges ord
förande, men må ej utöva annan befattning inom riksbankens styrelse. 
Fullmäktig, som av riksdagen vägrats ansvarsfrihet, skall avgå från sin be
fattning. De av Konungen för fullmäktig eller suppleant meddelade för
ordnanden må återkallas, när Konungen så prövar skäligt.

Fullmäktige utse inom sig chef för riksbanken samt inom eller utom sig 
en suppleant för honom att med fullmäktigs rätt och ansvar vid inträffan
de förfall träda i hans ställe.

270 REGERINGSFORMEN 1809



Riksbanken allena äger rätt att utgiva sedlar, som för mynt i riket må er
kännas. Dessa sedlar skola, vid anfordran, inlösas av banken med guld ef
ter deras lydelse; dock att undantag härifrån, där sådant med hänsyn till 
krig, krigsfara eller svår penningkris prövas oundgängligen nödigt, må för 
viss tid medgivas av Konungen och riksdagen samfällt eller, om riksdags- 
session ej pågår, av Konungen på framställning av fullmäktige i riksbanken 
och efter samråd jämväl med fullmäktige i riksgäldskontoret. Dylikt av 
Konungen då session ej pågår lämnat medgivande skall, därest detsamma 
icke varder vid nästföljande session inom tjugu dagar från dess början av 
riksdagen gillat, efter utgången av nämnda tid upphöra att lända till efter
rättelse.

§ 73-
1809: Inga nya pålagor, utskrifningar af Manskap, eller af penningar och 
waror, må hädanefter, utan Riksens Ständers fria wilja och samtycke, i den 
ordning förut nämndt är, påbjudas, upbäras eller fordras.

1865-66: Inga nya pålagor, utskrivningar av manskap, eller av penningar 
och varor, må hädanefter, utan riksdagens fria vilja och samtycke, i den 
ordning, förut nämnt är, påbjudas, uppbäras eller fordras.

§ 74-
1809: Konungen äge ej magt at fordra någon annan Gärd, til utförande af 
et upkommet Krig, än det sammanskott af födande waror, som uti en 
Landsort kan blifwa erforderligt til Krigsfolks underhållande under Tåg 
eller Marche, när de serskilda orter, der detta Tåg sker, icke förmå Troup- 
perne med nödigt uppehälle förse. Denna Gärd skal dock genast med pen
ningar af Stats-Medlen de lefwererande betalas, efter de faststäldta Marke- 
gångspris och med förhöjning deruti til hälften af deras belopp. Den må 
icke äskas för Troupper, som å någon ort blifwa förlagde, eller under 
Krigs-rörelser nyttjas, då Troupperne böra utur dertil samlade Magasiner 
eller Förråd med deras behof warda försedde.

1894: Från den dag, då, enligt beslut af Konungen i Statsrådet och efter ut
färdande af riksdagskallelse, rikets krigsmagt eller någon del deraf ställes 
på krigsfot, vare sig för upprätthållande af rikets neutralitet, derest den, 
vid krig mellan främmande magter, af någon bland de krigförande skulle 
hotas eller kränkas, eller för afvärjande af ett befaradt eller börjadt an
grepp, och intill den dag, då krigsmagten skall återgå till fredsfot, ege Kon
ungen att i den ordning, på det sätt och på de vilkor samt med den skyl
dighet för staten till ersättning, som bestämmas i särskild af Konungen och 
Riksdagen samfäldt stiftad lag, låta af kommuner eller enskilda utfordra 
förnödenheter och tjenstbarheter, som må vara att i orten tillgå och som
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erfordras för fyllande af sådana krigsmagtens oundgängliga behof, hvilka 
icke på annat sätt kunna med tillräcklig skyndsamhet tillgodoses.

1949: Från den dag, då, enligt beslut av Konungen i statsrådet och sedan 
riksdagen, om session ej pågår, blivit inkallad, rikets krigsmakt eller någon 
del därav ställes på krigsfot, vare sig för upprätthållande av rikets neutrali
tet, därest den, vid krig mellan främmande makter, av någon bland de krig
förande skulle hotas eller kränkas, eller för avvärjande av ett befarat eller 
börjat angrepp, och intill den dag, då krigsmakten skall återgå till fredsfot, 
äge Konungen att i den ordning, på det sätt och på de villkor samt med den 
skyldighet för staten till ersättning, som bestämmas i särskild av Konungen 
och riksdagen samfällt stiftad lag, låta av kommuner eller enskilda utfordra 
förnödenheter och tjänst bar heter, som må vara att i orten tillgå och som er
fordras för fyllande av sådana krigsmaktens oundgängliga behov, vilka icke 
på annat sätt kunna med tillräcklig skyndsamhet tillgodoses.

§ 75-
1809: De ärlige Markegångs-Taxorne skola uprättas genom Deputerade af 
alla Riks-Stånd, nämnde på det sätt hwarje Stånd serskilt för sig föreskrif- 
wer; Hwad desse fastställa, tjene til efterlefnad, så wida ej ändring deruti i 
behörig ordning sökes och winnes.

1865-66: De årliga markegångstaxorna skola upprättas genom deputera
de, valde på sätt av riksdagen särskilt stadgas. Vad dessa i avseende på 
markegångssättningen fastställa, tjäne till efterlevnad, såvida ej ändring 
däruti i behörig ordning sökes och vinnes.

§ 7^-
1809: Utan Riksens Ständers samtycke kan Konungen icke Lån in- eller 
utrikes göra eller Riket med ny Gäld belasta.

1865-66: Utan riksdagens samtycke kan Konungen icke lån in- eller utri
kes göra eller riket med ny gäld belasta.

§ 77-
1809: Kungsgårdar och Kungs-Ladugårdar med dertil lydande hemman 
och lägenheter, Krono-Skogar, Parker och Djurgårdar, Krono- och Stall- 
Ängar samt Lax-Fisken och andra Kronans Fisken samt Kronans öfriga 
Lägenheter, må Konungen icke utan Riksens Ständers samtycke genom 
försäljning, förpantning eller gåfwa, eller på något annat sätt, Kronan af- 
hända. De skola förwaltas efter de grunder, Riksens Ständer der om före- 
skrifwa; dock at de Personer och Menigheter, som, efter hittils gällande 
Författningar, sådane Kronans tilhörigheter nu innehafwa eller nyttja, må
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njuta laglig rätt derå til godo, samt at odlingar eller odlingsbar mark å 
Krono-Skogarne må i wanlig ordning, efter nu warande eller framdeles 
blifwande Författningar, kunna til Skatte försäljas.

1865-66: Kungsgårdar och kungsladugårdar med därtill lydande hemman 
och lägenheter, kronoskogar, parker och djurgårdar, krono- och stallängar 
samt laxfisken och andra kronans fisken samt kronans övriga lägenheter 
må Konungen icke utan riksdagens samtycke genom försäljning, förpant- 
ning eller gåva, eller på något annat sätt kronan avhända. De skola förval
tas efter de grunder, riksdagen därom föreskriver; dock att de personer och 
menigheter, som, efter hittills gällande författningar, sådana kronans till
hörigheter nu innehava eller nyttja, må njuta laglig rätt därå till godo, 
samt att odlingar eller odlingsbar mark å kronoskogarna må i vanlig ord
ning, efter nuvarande eller framdeles blivande författningar, kunna till 
skatte försäljas.

§ 78.
1809: Ej må någon del af Riket kunna derifrån söndras, genom försälj
ning, förpantning, gåfwa eller å annat dylikt sätt.

Ej må någon del av riket kunna därifrån söndras genom försäljning, för
pantning, gåva eller å annat dylikt sätt.

§ 79-
1809: Ingen förändring i Rikets Mynt til skrot eller korn, det ware sig til 
förhöjning eller afslag, må äga rum utan Riksens Ständers bifall; Konung
ens rättighet at låta slå Mynt dock oförkränkt.

1865-66: Ingen förändring i Rikets Mynt till skrot eller korn, det ware sig 
till förhöjning eller afslag, må äga rum utan Riksdagens bifall; Konungens 
rättighet att låta slå Mynt dock oförkränkt.

1903: 1:0. Ingen förändring av rikets vapen eller flagga må göras utan riks
dagens samtycke.

2:0. Ej heller må någon förändring i rikets mynt till skrot eller korn, det 
vare sig till förhöjning eller avslag, äga rum utan riksdagens bifall; Kon
ungens rättighet att låta slå mynt dock oförkränkt.

§ 80.
1809: Krigsmagten til häst och fot så wäl som Båtsmanshållet af rotering 
och indelning förblifwer wid de med Landet och Städerne uprättade Con
traeter och Indelnings-werk, hwilka til deras hufwudgrunder skola orub
bade wara, intil des Konungen och Riksens Ständer finna nödigt någon 
ändring deruti samfäldt at göra; kunnande ingen ny eller tilökad Rotering, 
utan genom Konungs och Ständers sammanstämmande Beslut, tilkomma.
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1865-66: Krigsmakten till häst och fot så wäl som Båtsmanshållet af rote- 
ring och indelning förblifwer wid de med Landet och Städerna upprättade 
Kontrakter och Indelningswerk, hwilka till deras hufwudgrunder skola 
orubbade wara, intill dess Konungen och Riksdagen finna nödigt någon 
ändring deruti samfält att göra; kunnande ingen ny eller tillökad rotering, 
utan genom Konungs och Riksdags sammanstämmande beslut, tillkomma.

1876: Krigsmakten till häst och fot såväl som båtsmanshållet av rotering 
och indelning förbliver vid de med landet och städerna upprättade kon
trakter och indelningsverk, vilka till deras huvudgrunder skola orubbade 
vara, intill dess Konungen och riksdagen finna nödigt någon ändring där- 
uti samfällt att göra; kunnande ingen ny eller tillökad rotering, utan ge
nom Konungs och riksdags sammanstämmande beslut, tillkomma.

Varder genom särskild lag, med indelningsverkets upphävande, annan 
grund lagd för ordnandet av krigsmakten till lands och sjöss, då må ej änd
ring i sådan lag göras utan av Konungen och riksdagen samfällt.

§ 81.
1809: Denna Regerings-Form samt Rikets ö frige Grundlagar kunna icke 
ändras eller uphäfwas, utan genom Konungens och alla Riks-Ståndens 
sammanstämmande Beslut. Ej må frågor derom uti Ståndens Plena wäck- 
as, utan anmäles de hos Riksens Ständers wid hwarje Riksdag walda Con- 
stitutions-Utskott. Detta Utskott, hwars pligt det war a skal at Grundlag- 
arne granska, äger rätt at hos Riksens Ständer föreslå de ändringar deruti, 
som det anser högst nödige eller nyttige och möjlige at werkställa. Riksens 
Ständer må icke å den Riksdag, då Utskottet någon sådan ändring föreslår, 
utan först å den nästföljande derom besluta. Blifwa då alla Riks-Stånden 
om ändringen ense, öfwerlemne de Förslaget derom til Konungen, genom 
deras Talemän, med begäran, at Konungen wille sit bifall dertil gifwa. 
Konungen inhemte hela Stats-Rådets tankar deröfwer, tage sedan sit Beslut 
och meddele Riksens Ständer å Rikssalen sit samtycke, eller ock de orsa
ker, för hwilka Han icke samtycker til deras åstundan.

Wil Konungen hos Riksens Ständer föreslå någon ändring i Grundlagar- 
ne, höre Han Stats-Rådet och öfwerlemne sedan sin Proposition, jemte 
Stats-Rådets tankar deröfwer, til Riksens Ständer, som genast, utan at om 
denna Proposition förut öfwerlägga, up dr age Constitutions-Utskottet, at 
sit utlåtande derom til Riksens Ständer afgifwa. Tilstyrker Utskottet hwad 
Konungen föreslagit, hwile frågan til nästa Riksdag, då Riksens Ständer 
skola sit Beslut derom fatta. Afstyrker Utskottet Konungens Proposition, 
då må Riksens Ständer genast kunna antingen denna Proposition af slå el
ler ock afgöra, at de wilja öfwer densamma å nästföljande Riksdag beslu
ta; Gällande i detta fall tre Stånds mening, och, om twå Stånd stanna emot

274 REGERINGSFORMEN 1809 



twå, deras som Beslutet upskjutit. Men icke må under någon förewänd- 
ning Riksens Ständer förr än å nästa Riksdag Bropositionen til bifall upta- 
ga. Samtycka då alla Riks-Stånden til Konungens Förslag, begäre de dag, 
at på Rikssalen få Riksens Ständers bifall dertil afgifwa. Antaga icke Riks- 
Stånden samfäldt Konungens Proposition, ware den afslagen och aflemne 
Riksens Ständer sit afslag med skälen dertil skrifteligen til Konungen ge
nom deras Talemän.

1817-18: Denna Regerings-Form samt Rikets öfrige Grundlagar kunna 
icke ändras eller upphäfwas, utan genom Konungens och alla Riks-Stån- 
dens sammanstämmande beslut. Ej må frågor derom uti Ståndens Plena 
wäckas, utan anmäles de hos Riksens Ständers wid hwarje Riksdag walda 
Constitutions-Utskott. Detta Utskott, hwars pligt det wara skall att Grund- 
lagarne granska, äger rätt att hos Riksens Ständer föreslå de ändringar der- 
uti, som det anser högst nödige eller nyttige och möjlige att werkställa. Rik
sens Ständer må icke å den Riksdag, då Utskottet någon sådan ändring 
föreslår, utan först å den nästföljande derom besluta. Blifwa då alla Riks- 
Stånden om ändringen ense, öfwerlemne de Förslaget derom till Konungen, 
genom deras Talemän, med begäran, att Konungen wille Sitt bifall dertill 
gifwa. Konungen inhämte hela Stats-Rådets tankar deröfwer, tage sedan 
Sitt beslut och meddele Riksens Ständer å Rikssalen Sitt samtycke, eller ock 
de orsaker, för hwilka Han icke samtycker till deras åstundan.

Will Konungen hos Riksens Ständer föreslå någon ändring i Grundlag- 
arne, höre Han Stats-Rådet och öfwerlemne sedan Sin Proposition, jemte 
Stats-Rådets tankar deröfwer, till Riksens Ständer, som genast, utan att om 
denna Proposition förut öfwerlägga, uppdrage Constitutions-Utskottet, att 
sitt Utlåtande derom till Riksens Ständer afgifwa. Tillstyrker Utskottet 
hwad Konungen föreslagit, hwile frågan till nästa Riksdag, då Riksens 
Ständer skola sitt beslut derom fatta. Afstyrker Utskottet Konungens Pro
position, då må Riksens Ständer genast kunna antingen denna Proposition 
afslå eller ock afgöra, att de wilja öfwer densamma å nästföljande Riksdag 
besluta; Gällande i detta fall tre Stånds mening, och, om twå Stånd stanna 
emot twå, deras som beslutet uppskjutit. Men icke må under någon före- 
wändning Riksens Ständer förr än å nästa Riksdag Propositionen till bifall 
upptaga. Samtycka då alla Riks-Stånden till Konungens Förslag, begäre de 
dag, att på Rikssalen få Riksens Ständers bifall dertill afgifwa. Antaga icke 
Riks-Stånden samfällt Konungens Proposition, ware den afslagen, och 
aflemne Riksens Ständer sitt afslag med skälen dertill skriftligen till Kon
ungen genom deras Talmän. Om wid Riksdag, då Grundlags-frågor lagli
gen kunna afgöras, ytterligare uppskof föreslås, må det ej äga rum utan 
Konungens och alla Fyra Riks-Ståndens sammanstämmande beslut.
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1856-58: Denna Regerings-Form samt Rikets öfriga Grundlagar kunna 
icke ändras eller upphäfwas, utan genom Konungens och alla Riks-Stån- 
dens sammanstämmande beslut. Ej må frågor derom uti Ståndens Plena 
wäckas, utan anmälas de hos Riksens Ständers wid hwarje Riksdag walda 
Konstitutions-Utskott. Detta Utskott, hwars pligt det wara skall att 
Grundlagarne granska, eger rätt att hos Riksens Ständer föreslå de änd
ringar deruti, som det anser högst nödiga eller nyttiga och möjliga att 
werkställa. Tillstyrker Konstitutions-Utskottet, antingen sjelfmant eller 
uppå derom af Riksdagsman wäckt fråga, ändring i Grundlag, warde Ut
skottets yttrande wid samma Riksdag öfwerlemnadt till Riksens Ständer. 
Göras i deras Plena icke några anmärkningar emot Konstitutions-utskot- 
tets yttrande, hwile detsamma såsom ett Riksens Ständers utlåtande, hwar- 
öfwer först wid nästa Riksdag, och då endast med Ja eller Nej, skall kunna 
beslutas, och gälle då föreskriften i 75 § Riksdags-Ordningen. Besluta åter 
samtlige Riks-Stånden, att förslaget skall förkastas, ware det genast förfal
let. Äro Riks-Stånden i sådant hänseende sins emellan af skiljaktiga me
ningar, eller göras i Riks-Ståndens Plena emot Utskottets yttrande anmärk
ningar, som åsyfta förändring i förslaget, blifwe de, hwilka hwarje 
Riks-Stånd särskildt förklarar utgöra dess gemensamma tankar, till Kon
stitutions-Utskottet hänwisade. Utskottet åligge då, att samtlige Riks-Stån
dens tankar till ett helt utlåtande i möjligaste måtto sammanjemka, och, 
om oförenliga skiljaktigheter finnas, dem derjemte till samtliga Riks-Stån- 
dens behandlande anmäla. Förena sig derefter samtliga Riks-Stånden om 
ett enahanda utlåtande, hwile detsamma till slutligt antagande eller för
kastande wid nästa Riksdag, på sätt ofwan föreskrifwet är, derest icke 
samma utlåtande innehåller, att förslaget bör förkastas, i hwilken händelse 
det genast förfalle. Blifwa åter något Stånds tankar skiljaktiga från de öfri- 
gas, och samma Stånd sig icke efter de öfriga fogar; warde Konstitutions- 
Utskottet, genom wal af Riks-Ståndens Plena, till slutlig jemkning för
stärkt till ett antal af tjugu personer af hwarje Stånd, hwilka, genom 
samfäld omröstning, skiljaktigheterna förena, och det dymedelst fullstän
digt beredda utlåtandet hwile sedan till Riksens Ständers afgörande, som 
ofwan sagdt är, derest icke utlåtandet innehåller förkastande af förslaget, 
som då genast förfalle. Blifwa å nästa Riksdag alla Riks-Stånden om änd
ringen ense, öfwerlemne de förslaget derom till Konungen, genom deras 
Talmän, med begäran, att Konungen wille Sitt bifall dertill gifwa. Konung
en inhemte hela Stats-Rådets tankar deröfwer, tage sedan Sitt beslut och 
meddele Riksens Ständer å Rikssalen Sitt samtycke, eller ock de orsaker, 
för hwilka Han icke samtycker till deras åstundan.

Will Konungen hos Riksens Ständer föreslå någon ändring i Grundlag
arne, höre Han Stats-Rådet och öfwerlemne sedan sin Proposition, jemte
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Stats-Rådets tankar deröfwer, till Riksens Ständer, som genast, utan att om 
denna Proposition förut öfwerlägga, uppdrage Konstitutions-Utskottet, att 
sitt utlåtande derom afgifwa till Riksens Ständer, hwilka då kunna derom 
öfwerlägga. Tillstyrker Utskottet hwad Konungen föreslagit, hwile försla
get till nästa Riksdag, då Riksens Ständer skola sitt beslut derom fatta. Af- 
styrker Utskottet Konungens Proposition, då må Riksens Ständer genast 
kunna antingen denna Proposition af slå eller ock af göra, att de wilja öfwer 
densamma å nästföljande Riksdag besluta; gällande i detta fall tre Stånds 
mening och, om twå Stånd stadna emot twå, deras som beslutet uppskju
tit. Men icke må under någon förewändning Riksens Ständer förr än å näs
ta Riksdag Propositionen till bifall upptaga. Samtycka då alla Riksstånden 
till Konungens förslag, begäre de dag, att på Rikssalen få Riksens Ständers 
bifall dertill afgifwa. Antaga icke Riks-Stånden samfäldt Konungens Pro
position, ware den afslagen, och aflemne Riksens Ständer sitt afslag med 
skälen dertill skriftligen till Konungen genom deras Talmän.

Om wid Riksdag, då hwilande Grundlagsfrågor skola slutligen afgöras, 
ytterligare uppskof föreslås, må det ej ega rum utan Konungens och alla 
fyra Riksståndens sammanstämmande beslut.

1865-66: Denna Regerings-Form samt Rikets öfriga Grundlagar kunna 
icke ändras eller upphäfwas, utan genom Konungens och twå Lagtima 
Riksdagars beslut.

Riksdagens beslut i Grundlagsfråga, wäckt af Konungen, skall hos Ho
nom anmälas, på sätt Riksdags-Ordningen föreskrifwer. Antager Riksda
gen ett inom densamma wäckt grundlagsförslag, skall beslutet derom Kon
ungen underställas. Konungen inhemte då, förr än Riksdagen åtskilts, hela 
Stats-Rådets tankar i ämnet och meddele Riksdagen, på Rikssalen, sitt 
samtycke eller de orsaker, för hwilka han beslutet ej godkänner.

1933: Denna regeringsform samt rikets övriga grundlagar kunna icke än
dras eller upphävas, utan genom Konungens och två lagtima riksdagars 
beslut.

Då riksdagen hos Konungen anmält sitt beslut i grundlagsfråga, skall 
Konungen, därest beslutet innefattar bifall till ett av Honom framlagt för
slag, förrän riksdagen åtskilts, låta sålunda beslutad grundlagsändring ge
nom allmän kungörelse utfärda; och skall Konungens beslut härom med
delas riksdagen genom öppet brev, som i vardera kammaren samtidigt 
uppläses av en statsrådets ledamot, den Konungen därtill förordnat. Anta
ger riksdagen ett inom densamma väckt grundlagsförslag, inhämte Kon
ungen hela statsrådets tankar i ämnet och låte, där Han till förslaget sam
tycker, det tillkännagiva genom kungörelse och öppet brev inom tid och på 
sätt nyss sagts. Lämnar Konungen ej Sitt samtycke, meddele Han, förrän
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riksdagen åtskilts, densamma genom skrivelse de orsaker, för vilka Han 
riksdagens beslut ej godkänner.

1949: Denna regeringsform samt rikets övriga grundlagar kunna icke änd
ras eller upphävas, utan genom Konungens och två riksdagars beslut.

Då riksdagen hos Konungen anmält sitt beslut i grundlagsfråga, skall 
Konungen, därest beslutet innefattar bifall till ett av Honom framlagt för
slag, förrän riksdagen åtskilts, låta sålunda beslutad grundlagsändring ge
nom allmän kungörelse utfärda; och skall Konungens beslut härom med
delas riksdagen genom öppet brev, som i vardera kammaren samtidigt 
uppläses av en statsrådets ledamot, den Konungen därtill förordnat. Anta
ger riksdagen ett inom densamma väckt grundlagsförslag, inhämte Kon
ungen hela statsrådets tankar i ämnet och låte, där Han till förslaget sam
tycker, det tillkännagiva genom kungörelse och öppet brev inom tid och på 
sätt nyss sagts. Lämnar Konungen ej Sitt samtycke, meddele Han, förrän 
riksdagen åtskilts, densamma genom skrivelse de orsaker, för vilka Han 
riksdagens beslut ej godkänner.

1965: Denna regeringsform samt rikets övriga grundlagar kunna icke än
dras eller upphävas, utan genom Konungens och två riksdagars beslut.

Då riksdagen hos Konungen anmält sitt beslut i grundlagsfråga, skall 
Konungen, därest beslutet innefattar bifall till ett av Honom framlagt för
slag, förrän riksdagen åtskilts, låta sålunda beslutad grundlagsändring ge
nom allmän kungörelse utfärda; och skall Konungens beslut härom med
delas riksdagen genom öppet brev, som i vardera kammaren samtidigt 
uppläses av en statsrådets ledamot, den Konungen därtill förordnat. Anta
ger riksdagen ett inom densamma väckt grundlagsförslag, inhämte Kon
ungen hela statsrådets tankar i ämnet och låte, där Han till förslaget sam
tycker, det tillkännagiva genom kungörelse och öppet brev inom tid och på 
sätt nyss sagts. Lämnar Konungen ej Sitt samtycke, meddele Han, förrän 
riksdagen åtskilts, densamma genom skrivelse de orsaker, för vilka Han 
riksdagens beslut ej godkänner.

Beslutanderätt, som enligt denna regeringsform tillkommer Konungen 
och riksdagen, gemensamt eller var för sig, eller annat statligt organ och ej 
avser frågor om stiftande, ändring, förklaring eller upphävande av grund
lag, må i begränsad omfattning överlåtas på mellanfolklig organisation för 
fredligt samarbete, till vilken riket är eller skall bliva anslutet. Beslut om 
sådan överlåtelse fattas antingen i den ordning som gäller för grundlags
ändring eller ock, om därmed förenad tidsutdräkt är till men för riket, 
samfällt av Konungen och en riksdag. I sistnämnda fall erfordras för beslut 
om överlåtelse, att i vardera kammaren minst fem sjättedelar av de röstan
de och minst tre fjärdedelar av ledamöterna vid votering instämt i beslutet.
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1969: Denna regeringsform samt rikets övriga grundlagar kunna icke änd
ras eller upphävas, utan genom Konungens och två riksdagars beslut.

Då riksdagen hos Konungen anmält sitt beslut i grundlagsfråga, skall 
Konungen, därest beslutet innefattar bifall till ett av Honom framlagt för
slag, förrän riksdagen åtskilts, låta sålunda beslutad grundlagsändring ge
nom allmän kungörelse utfärda; och skall Konungens beslut härom med
delas riksdagen genom öppet brev, som i riksdagen uppläses av en 
statsrådets ledamot, den Konungen därtill förordnat. Antager riksdagen 
ett inom densamma väckt grundlagsförslag, inhämte Konungen hela stats
rådets tankar i ämnet och låte, där Han till förslaget samtycker, det till
kännagiva genom kungörelse och öppet brev inom tid och på sätt nyss 
sagts. Lämnar Konungen ej Sitt samtycke, meddele Han, förrän riksdagen 
åtskilts, densamma genom skrivelse de orsaker, för vilka Han riksdagens 
beslut ej godkänner.

Beslutanderätt, som enligt denna regeringsform tillkommer Konungen 
och riksdagen, gemensamt eller var för sig, eller annat statligt organ och ej 
avser frågor om stiftande, ändring, förklaring eller upphävande av grund
lag, må i begränsad omfattning överlåtas på mellanfolklig organisation för 
fredligt samarbete, till vilken riket är eller skall bliva anslutet. Beslut om 
sådan överlåtelse fattas antingen i den ordning som gäller för grundlags
ändring eller ock, om därmed förenad tidsutdräkt är till men för riket, 
samfällt av Konungen och en riksdag. I sistnämnda fall erfordras för beslut 
om överlåtelse, att i riksdagen minst fem sjättedelar av de röstande och 
minst tre fjärdedelar av ledamöterna vid votering instämt i beslutet.

Stadgandet om grundlagsfrågors behandling i § 56 flyttades med 1856-58 års grund
lagsändring till §81.

§ 82.
1809: Hivad til ändring och förbättring af Grundlagarne, uti nu föreskrif- 
wen ordning, Riksens Ständer enhälligt beslutit och Konungen gillat, eller 
Konungen föreslagit och Riksens Ständer enhälligt antagit, äge kraft af 
Grundlag.

1865-66: Hwad till ändring af Grundlagarna, uti föreskrifwen ordning, 
Riksdagen beslutit och Konungen gillat, eller Konungen föreslagit och 
Riksdagen antagit, äge kraft af Grundlag.

1933: Vad till ändring av grundlagarna, uti föreskriven ordning, riksdagen 
beslutit och Konungen gillat, eller Konungen föreslagit och riksdagen an
tagit, äge, sedan öppet brev, varom i nästföregående paragraf förmäles, bli
vit i riksdagens kamrar uppläst, kraft av grundlag.

1969: Vad till ändring av grundlagarna, uti föreskriven ordning, riksdagen
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beslutit och Konungen gillat, eller Konungen föreslagit och riksdagen an
tagit, äge, sedan öppet brev, varom i nästföregående paragraf förmäles, bli
vit i riksdagen uppläst, kraft av grundlag.

§ 83.
1809: Ej må någon för framtiden gällande Förklaring af Grundlagarne 
stadgas, utan på det sätt, som enligt föregående twänne §. §. wid ändring
ar i dem iakttagas bör. Efter deras ordalydelse skola de i hwarje serskildt 
fall tillämpas.

1865-66: Ej må någon för framtiden gällande förklaring av grundlagarna 
stadgas, utan på det sätt, som vid ändringar i dem iakttagas bör.

Stadgandet om grundlagarnas tillämpning efter ordalydelsen flyttades med 1865-66 
års grundlagsändring från § 83 till § 84.

§ 84.
1809: Då Constitutions-Utskottet icke funnit skäl at gilla och til Riksens 
Ständers pröfning öfwerlemna något Förslag til förändring eller förklaring 
af Grundlagarne, som Utskottet af en Riksdagsman emottagit, ware Ut
skottet skyldigt, om Förslagets Författare det yrkar, at meddela honom sit 
yttrande deröfwer, med tilstånd at detsamma jemte Förslaget genom tryck 
allmänt göra, då han för det sistnämndas innehåll sjelf i egenskap af för
fattare må lagligen answara.

1865-66: Grundlagarna skola efter deras ordalydelse i varje särskilt fall 
tillämpas.

Stadgandet om grundlagarnas tillämpning efter ordalydelsen flyttades med 1865-66 
års grundlagsändring från § 83 till § 84, samtidigt som det ursprungliga stadgandet i 
§ 84 om konstitutionsutskottets prövningsrätt upphävdes.

§ 85.
1809: Såsom Grundlagar skola anses: denna Regerings-Form, samt den 
Riksdags-Ordning, den Successions-Ordning och den Förordning om en 
allmän Tryckfrihet, hwilka, i öfwerensstämmelse med de grundsatser, som 
i denna Regerings-Form bestämmas, Riksens Ständer och Konungen ge
mensamt wid denna Riksdag komma at fastställa.

1862-63: Såsom Grundlagar skola anses: denna Regerings-Form, samt 
den Riksdags-Ordning, den Successions-Ordning och den Tryckfrihets- 
Förordning, hwilka, i öfwerensstämmelse med de grundsatser, som i denna 
Regerings-Form bestämmas, Riksens Ständer och Konungen gemensamt 
fastställa.

1865-66: Såsom grundlagar skola anses: denna regeringsform samt den
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riksdagsordning, den successionsordning och den tryckfrihetsförordning, 
vilka i överensstämmelse med de grundsatser, som i denna regeringsform 
bestämmas, riksdagen och Konungen gemensamt fastställa.

§ 86.
1809: Med Tryckfrihet förstås hwarje Swensk Mans rättighet at, utan nå
gra af den offentliga Magten i förwäg lagde hinder, utgifwa skrifter; at se
dermera endast inför laglig Domstol kunna tiltalas för deras innehåll, och 
at icke i annat fall kunna derföre straffas, än om detta innehåll strider 
emot tydlig Lag, gifwen at bewara allmänt lugn, utan at återhålla allmän 
uplysning. Alla Handlingar och Protocoll i hwad mål som helst, de Proto- 
coll undantagne, som uti Stats-Rådet och hos Konungen i Ministerielle 
Årender och Commando-mål föras, må owilkorligen genom trycket kunna 
utgifwas. Ej må tryckas Banco- och Riksgälds-Werkens Protocoll och 
Handlingar rörande ärender, hwilka böra hemliga hållas.

1909: Med tryckfrihet förstås hvarje svensk mans rättighet att, utan några 
af den offentliga makten i förväg lagda hinder, utgifva skrifter, att seder
mera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att 
icke i annat fall kunna därför straffas, än om detta innehåll strider emot 
tydlig lag, gifven att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplys
ning. Alla handlingar och protokoll i hvad mål som helst, de protokoll un
dantagna, som uti statsrådet och hos Konungen i kommandomål föras, må 
ovillkorligen genom trycket kunna utgifvas. Ej må tryckas banko- och 
riksgäldsverkens protokoll och handlingar rörande ärenden, hvilka böra 
hemliga hållas.

1937: Med tryckfrihet förstås varje svensk mans rättighet att, utan några 
av den offentliga makten i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sederme
ra endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att 
icke i annat fall kunna därför straffas, än om detta innehåll strider emot 
tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplys
ning. Alla allmänna handlingar må ovillkorligen genom trycket kunna ut
givas, där ej i tryckfrihetsförordningen annorlunda stadgas.

1941: Med tryckfrihet förstås varje svensk mans rättighet att, utan några 
av den offentliga makten i förväg lagda, av tryckfrihetsförordningen ej för
utsedda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol 
kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna därför 
straffas, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara all
mänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning. Alla allmänna handlingar 
må ovillkorligen genom trycket kunna utgivas, där ej i tryckfrihetsförord
ningen annorlunda stadgas.
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1945: Med tryckfrihet förstås varje svensk mans rättighet att, utan några 
av den offentliga makten i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sederme
ra endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att 
icke i annat fall kunna därför straffas, än om detta innehåll strider mot 
tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplys
ning. Alla allmänna handlingar må ovillkorligen genom trycket kunna ut
givas, där ej i tryckfrihetsförordningen annorlunda stadgas.

§ 87.
1809: Riksens Ständer äga gemensamt med Konungen magt at stifta all
män Civil- och Criminal- samt Kyrko-Lag och at sådan förut stiftad Lag 
förändra och uphäfwa. Ej må Konungen utan Riksens Ständers samtycke, 
och icke Ständerne utan Konungens, någon ny Lag göra eller gammal af- 
skaffa. Frågor härom må i Ståndens Plena kunna wäckas och skola, sedan 
Lag-Utskottet deröfwer, efter den ordning 56. §. i allmänhet stadgar, blif
wit hördt, af Riksens Ständer af göras. Öfwerenskomma Riksens Ständer 
om någon ny Lag eller om gammal Lags uphäfwande eller förändring, 
aflemna de Förslag derom genom Talemännen til Konungen, som inhemte 
Stats-Rådets och Högsta Domstolens tanka deröfwer, och, sedan Han sit 
Beslut fattat, kalle Riksens Ständer på Rikssalen at antingen emottaga Des 
samtycke til deras åstundan eller afhöra Des skäl at det wägra. Finner 
Konungen godt någon Lagfråga för Riksens Ständer framställa, äske Han 
Stats-Rådets och Högsta Domstolens yttranden deröfwer, samt meddele 
Riksens Ständer sin Proposition tillika med berörde yttranden. Riksens 
Ständer infor dre Lag-Utskottets utlåtande häröfwer, beslute sedan och öf- 
werlemne Konungen deras swar uppå Rikssalen, om de bifallit Konungens 
Proposition, och skrifteligen genom Talemännen, om de densamma afsla- 
git. I alla dylika Lag-frågor skal tre Stånds mening utgöra Riksens Stän
ders Beslut. Stanna twå Stånd emot twå, förfaller frågan och förblifwe wid 
det, som förut stadgadt warit.

1844-45: Riksens Ständer äga gemensamt med Konungen makt att stifta 
allmän Civil- och Criminal- samt Kyrko-Lag och att sådan förut stiftad 
Lag förändra och upphäfwa. Ej må Konungen utan Riksens Ständers sam
tycke, och icke Ständerna utan Konungens, någon ny Lag göra eller gam
mal afskaffa. Frågor härom må i Ståndens Plena kunna wäckas och skola, 
sedan Lag-Utskottet deröfwer, efter den ordning 56 § i allmänhet stadgar, 
blifwit hördt, af Riksens Ständer afgöras. Öfwerenskomma Riksens Stän
der om någon ny Lag eller om gammal Lags upphäfwande eller föränd
ring, aflemna de Förslag derom genom Talmännen till Konungen, som in
hemte Stats-Rådets och Högsta Domstolens tankar deröfwer, och, sedan 
Han Sitt beslut fattat, kalle Riksens Ständer på Rikssalen att antingen
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emottaga Dess samtycke till deras åstundan eller afhöra Dess skäl att det 
wägra. Kan Konungen icke förr, än Riksens Ständer åtskiljas, fatta och 
meddela Sitt beslut, ware Han oförhindrad att före nästföljande Riksdags 
öppnande förslaget ordagrant bifalla och allmän Kungörelse derom utfär
da. Sker det ej, anses förslaget hafwa förfallit, och Konungen underrätte då 
Riksens Ständer wid deras nästa sammankomst om de skäl, som hindrat 
förslagets antagande. Finner Konungen godt någon Lagfråga för Riksens 
Ständer framställa, äske Han Stats-Rådets och Högsta Domstolens yttran
den deröfwer, samt meddele Riksens Ständer Sin Proposition tillika med 
berörda yttranden. Riksens Ständer infordre Lag-Utskottets Utlåtande här- 
öfwer, beslute sedan och öfwerlemne Konungen deras swar uppå Rikssa
len, om de bifallit Konungens Proposition, och skriftligen genom Talmän
nen, om de densamma afslagit. I alla dylika Lagfrågor skall tre Stånds 
mening utgöra Riksens Ständers beslut. Stadna twå Stånd emot twå, för
faller frågan och förblifwe wid det, som förut stadgadt warit.

1865-66: 1:0. Riksdagen äger gemensamt med Konungen makt att stifta 
allmän Civil- och Criminal-Lag och att sådan förut stiftad Lag förändra och 
upphäfwa. Ej må Konungen utan Riksdagens samtycke, och icke Riksdagen 
utan Konungens, någon ny Lag göra eller gammal afskaffa. Frågor härom 
må i Riksdagens Kamrar kunna wäckas och skola, sedan Lag-Utskottet der
öfwer blifwit hördt, af Riksdagen afgöras. Beslutar Riksdagen för sin del 
någon ny Lag eller gammal Lags upphäfwande och förändring, aflemnas 
Förslag derom till Konungen, som inhemte Stats-Rådets och Högsta Dom
stolens tankar deröfwer, och, sedan Han Sitt beslut fattat, meddele Riksda
gen antingen Sitt samtycke till dess åstundan eller Sina skäl att det wägra. 
Kan Konungen icke förr, än Riksdagen åtskiljes, fatta och meddela Sitt be
slut, ware Han oförhindrad att före nästföljande Riksdags öppnande för
slaget ordagrant bifalla och allmän Kungörelse derom utfärda. Sker det ej, 
anses förslaget hafwa förfallit, och Konungen underrätte då Riksdagen wid 
dess nästa sammankomst om de skäl, som hindrat förslagets antagande. 
Finner Konungen godt någon Lagfråga för Riksdagen framställa, äske Han 
Stats-Rådets och Högsta Domstolens yttrande deröfwer, samt meddele Sin 
Proposition tillika med berörda yttranden åt Riksdagen, som med frågan 
widare förfar, såsom i Riksdags-ordningen sägs.

2:0. Riksdagen äge ock gemensamt med Konungen stifta, förändra eller 
upphäfwa Kyrkolag; dock att derwid erfordras samtycke jemwäl af All
mänt Kyrkomöte. Öfwer Förslag angående dylik Lag skola, på sätt i mom. 1 
sägs, Stats-Rådets och Högsta Domstolens tankar inhemtas och jemte 
Konungens Proposition, då sådan göres, Riksdagen meddelas. Har ej För
slag, hwarom nu fråga är, före början af Riksdagen näst efter den, som
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framställt eller antagit Förslaget, blifwit såsom Lag genom Allmän Kungö
relse utfärdadt, ware det förfallet, och Konungen underrätte då Riksdagen 
om de skäl, som hindrat Förslagets antagande.

1882: 1:0. Riksdagen eger gemensamt med Konungen magt att stifta all
män civil- och kriminallag äfvensom kriminallag för krigsmagten och att 
sådan förut stiftad lag förändra och upphäfva. Ej må Konungen utan Riks
dagens samtycke, och icke Riksdagen utan Konungens, någon ny lag göra 
eller gammal afskaffa. Frågor härom må i Riksdagens Kamrar kunna 
väckas och skola, sedan Lagutskottet deröfver blifvit hördt, af Riksdagen 
afgöras. Beslutar Riksdagen för sin del någon ny lag eller gammal lags 
upphäfvande eller förändring, aflemnas förslag derom till Konungen, som 
inhemte Statsrådets och Högsta domstolens tankar deröfver, och, sedan 
Han Sitt beslut fattat, meddele Riksdagen antingen Sitt samtycke till dess 
åstundan eller Sina skäl att det vägra. Kan Konungen icke förr, än Riksda
gen åtskiljes, fatta och meddela Sitt beslut, vare Han oförhindrad att före 
nästföljande riksdags öppnande förslaget ordagrant bifalla och allmän 
kungörelse derom utfärda. Sker det ej, anses förslaget hafva förfallit, och 
Konungen underrätte då Riksdagen vid dess nästa sammankomst om de 
skäl, som hindrat förslagets antagande. Finner Konungen godt någon lag
fråga för Riksdagen framställa, äske Han Statsrådets och Högsta domsto
lens yttrande deröfver, samt meddele Sin proposition tillika med berörda 
yttranden åt Riksdagen, som med frågan vidare förfar, såsom i riksdags
ordningen sägs.

2:0. Riksdagen ege ock gemensamt med Konungen stifta, förändra eller 
upphäfva kyrkolag; dock att dervid erfordras samtycke jemväl af allmänt 
kyrkomöte. Öfver förslag angående dylik lag skola, på sätt i mom. 1 sägs, 
Statsrådets och Högsta domstolens tankar inhemtas och jemte Konungens 
proposition, då sådan göres, Riksdagen meddelas. Har ej förslag, hvarom 
nu fråga är, före början af Riksdagen näst efter den, som framstält eller an
tagit förslaget, blifvit såsom lag genom allmän kungörelse utfärdadt, vare 
det förfallet, och Konungen underrätte då Riksdagen om de skäl, som 
hindrat förslagets antagande.

1909: 1:0. Riksdagen äger gemensamt med Konungen makt att stifta all
män civil- och kriminallag äfvensom kriminallag för krigsmakten och att 
sådan förut stiftad lag förändra och upphäfva. Ej må Konungen utan 
Riksdagens samtycke, och icke Riksdagen utan Konungens, någon ny lag 
göra eller gammal afskaffa. Frågor härom må i Riksdagens kamrar kunna 
väckas och skola, sedan vederbörande utskott däröfver blifvit hördt, af 
Riksdagen afgöras. Beslutar Riksdagen för sin del någon ny lag eller gam
mal lags upphäfvande eller förändring, aflämnas förslag därom till Kon-
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ungen, som inhämte statsrådets och lagrådets tankar däröfver, och, sedan 
Han Sitt beslut fattat, meddele Riksdagen antingen Sitt samtycke till dess 
åstundan eller Sina skäl att det vägra. Kan Konungen icke förr, än Riks
dagen åtskiljes, fatta och meddela Sitt beslut, vare Han oförhindrad att 
före nästföljande riksdags öppnande förslaget ordagrant bifalla och all
män kungörelse därom utfärda. Sker det ej, anses förslaget hafva förfallit, 
och Konungen underrätte då Riksdagen vid dess nästa sammankomst om 
de skäl, som hindrat förslagets antagande. Finner Konungen godt någon 
lagfråga för Riksdagen framställa, äske Han statsrådets och lagrådets ytt
rande däröfver, samt meddele Sin proposition tillika med berörda yttran
den åt Riksdagen, som med frågan vidare förfar, såsom i riksdagsord
ningen sägs.

2:0. Riksdagen äge ock gemensamt med Konungen stifta, förändra eller 
upphäfva kyrkolag; dock att därvid erfordras samtycke jämväl af allmänt 
kyrkomöte. Öfver förslag angående dylik lag skola, på sätt i mom. 1 sägs, 
statsrådets och lagrådets tankar inhämtas och jämte Konungens proposi
tion, då sådan göres, Riksdagen meddelas. Har ej förslag, hvarom nu frå
ga är, före början af Riksdagen näst efter den, som framställt eller antagit 
förslaget, blifvit såsom lag genom allmän kungörelse utfärdadt, vare det 
förfallet, och Konungen underrätte då Riksdagen om de skäl, som hindrat 
förslagets antagande.

1949: 1:0. Riksdagen äge gemensamt med Konungen makt att stifta all
män civil- och kriminallag ävensom kriminallag för krigsmakten och att 
sådan förut stiftad lag förändra och upphäva. Ej må Konungen utan riks
dagens samtycke, och icke riksdagen utan Konungens, någon ny lag göra 
eller gammal avskaffa. Frågor härom må i riksdagens kamrar kunna väck
as och skola, sedan vederbörande utskott däröver blivit hört, av riksdagen 
avgöras. Beslutar riksdagen för sin del någon ny lag eller gammal lags upp
hävande eller förändring, avlämnas förslag därom till Konungen, som in
hämte statsrådets och lagrådets tankar däröver, och sedan Han Sitt beslut 
fattat, meddele riksdagen antingen Sitt samtycke till dess åstundan eller 
Sina skäl att det vägra. Kan Konungen icke förr, än riksdagen åtskiljes, fat
ta och meddela Sitt beslut, vare Han oförhindrad att före nästföljande riks
dags öppnande eller, därest denna öppnas inom tio dagar från den föregå
ende riksdagens slut, senast tio dagar efter öppnandet förslaget ordagrant 
bifalla och allmän kungörelse därom utfärda. Sker det ej, anses förslaget 
hava förfallit, och Konungen underrätte då riksdagen vid dess nästa sam
mankomst om de skäl, som hindrat förslagets antagande. Finner Konung
en gott någon lagfråga för riksdagen framställa, äske Han statsrådets och 
lagrådets yttrande däröver, samt meddele Sin proposition tillika med be-
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rörda yttranden åt riksdagen, som med frågan vidare förfar, såsom i riks
dagsordningen sägs.

2:0. Riksdagen äge ock gemensamt med Konungen stifta, förändra eller 
upphäva kyrkolag; dock att därvid erfordras samtycke jämväl av allmänt 
kyrkomöte. Över förslag angående dylik lag skola, på sätt i mom. 1 sägs, 
statsrådets och lagrådets tankar inhämtas och jämte Konungens proposi
tion, då sådan göres, riksdagen meddelas. Har ej förslag, varom nu fråga 
är, före öppnandet av riksdagen näst efter den, som framställt eller antagit 
förslaget eller, därest nästföljande riksdag öppnas inom tio dagar från den 
föregående riksdagens slut, senast tio dagar efter öppnandet blivit såsom 
lag genom allmän kungörelse utfärdat, vare det förfallet, och Konungen 
underrätte då riksdagen om de skäl, som hindrat förslagets antagande.

1969: 1:0. Riksdagen äge gemensamt med Konungen makt att stifta all
män civil- och kriminallag ävensom kriminallag för krigsmakten och att 
sådan förut stiftad lag förändra och upphäva. Ej må Konungen utan riks
dagens samtycke, och icke riksdagen utan Konungens, någon ny lag göra 
eller gammal avskaffa. Frågor härom må i riksdagen kunna väckas och 
skola, sedan vederbörande utskott däröver blivit hört, av riksdagen avgö
ras. Beslutar riksdagen för sin del någon ny lag eller gammal lags upphä
vande eller förändring, avlämnas förslag därom till Konungen, som in- 
hämte statsrådets och lagrådets tankar däröver, och sedan Han Sitt beslut 
fattat, meddele riksdagen antingen Sitt samtycke till dess åstundan eller 
Sina skäl att det vägra. Kan Konungen icke förr, än riksdagen åtskiljes, fat
ta och meddela Sitt beslut, vare Han oförhindrad att före nästföljande riks
dags öppnande eller, därest denna öppnas inom tio dagar från den föregå
ende riksdagens slut, senast tio dagar efter öppnandet förslaget ordagrant 
bifalla och allmän kungörelse därom utfärda. Sker det ej, anses förslaget 
hava förfallit, och Konungen underrätte då riksdagen vid dess nästa sam
mankomst om de skäl, som hindrat förslagets antagande. Finner Konung
en gott någon lagfråga för riksdagen framställa, äske Han statsrådets och 
lagrådets yttrande däröver, samt meddele Sin proposition tillika med be
rörda yttranden åt riksdagen, som med frågan vidare förfar, såsom i riks
dagsordningen sägs.

2:0. Riksdagen äge ock gemensamt med Konungen stifta, förändra eller 
upphäva kyrkolag; dock att därvid erfordras samtycke jämväl av allmänt 
kyrkomöte. Över förslag angående dylik lag skola, på sätt i mom. 1 sägs, 
statsrådets och lagrådets tankar inhämtas och jämte Konungens proposi
tion, då sådan göres, riksdagen meddelas. Har ej förslag, varom nu fråga 
är, före öppnandet av riksdagen näst efter den, som framställt eller antagit 
förslaget eller, därest nästföljande riksdag öppnas inom tio dagar från den
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föregående riksdagens slut, senast tio dagar efter öppnandet blivit såsom 
lag genom allmän kungörelse utfärdat, vare det förfallet, och Konungen 
underrätte då riksdagen om de skäl, som hindrat förslagets antagande.

1971: 1:0. Riksdagen äge gemensamt med Konungen makt att stifta all
män civil- och kriminallag ävensom kriminallag för krigsmakten och att 
sådan förut stiftad lag förändra och upphäva. Ej må Konungen utan riks
dagens samtycke, och icke riksdagen utan Konungens, någon ny lag göra 
eller gammal avskaffa. Frågor härom må i riksdagen kunna väckas och 
skola, sedan vederbörande utskott däröver blivit hört, av riksdagen avgö
ras. Beslutar riksdagen för sin del någon ny lag eller gammal lags upphä
vande eller förändring, avlämnas förslag därom till Konungen, som in
hämte statsrådets tankar däröver, och sedan Han Sitt beslut fattat, 
meddele riksdagen antingen Sitt samtycke till dess åstundan eller Sina skäl 
att det vägra. Kan Konungen icke förr, än riksdagen åtskiljes, fatta och 
meddela Sitt beslut, vare Han oförhindrad att före nästföljande riksdags 
öppnande eller, därest denna öppnas inom tio dagar från den föregående 
riksdagens slut, senast tio dagar efter öppnandet förslaget ordagrant bifal
la och allmän kungörelse därom utfärda. Sker det ej, anses förslaget hava 
förfallit, och Konungen underrätte då riksdagen vid dess nästa samman
komst om de skäl, som hindrat förslagets antagande. Finner Konungen 
gott någon lagfråga för riksdagen framställa, äske Han statsrådets yttran
de däröver, samt meddele Sin proposition tillika med berörda yttrande åt 
riksdagen, som med frågan vidare förfar, såsom i riksdagsordningen sägs. 
Har Konungen inhämtat yttrande från lagrådet, fogas jämväl detta vid 
propositionen.

2:0. Riksdagen äge ock gemensamt med Konungen stifta, förändra eller 
upphäva kyrkolag; dock att därvid erfordras samtycke jämväl av allmänt 
kyrkomöte. Över förslag angående dylik lag skola, på sätt i mom. 1 sägs, 
statsrådets tankar inhämtas och jämte Konungens proposition, då sådan 
göres, riksdagen meddelas. Har Konungen inhämtat yttrande från lagrå
det, överlämnas jämväl detta till riksdagen. Har ej förslag, varom nu frå
ga är, före öppnandet av riksdagen näst efter den, som framställt eller an
tagit förslaget eller, därest nästföljande riksdag öppnas inom tio dagar 
från den föregående riksdagens slut, senast tio dagar efter öppnandet bli
vit såsom lag genom allmän kungörelse utfärdat, vare det förfallet, och 
Konungen underrätte då riksdagen om de skäl som hindrat förslagets an
tagande.

§ 88.
1809: Med förklaring öfwer Civil- och Criminal- samt Kyrko-Lag förhâl- 
les som med sådan Lags stiftande. De förklaringar, som, til swar pâ in-
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komne förfrågningar om Lagens rätta mening. Konungen genom Des 
Högsta Domstol emellan Riksdagarne gifwer, kunna af Riksens Ständer 
ogillas, hwarefter de icke längre ware gällande eller af Domstolarne i akt
tagas eller åberopas må.

1865-66: Med Förklaring öfwer Civil- och Criminal- samt Kyrko-Lag för- 
hålles som med sådan Lags stiftande. De förklaringar, som, till swar på in
komna förfrågningar om Lagens rätta mening, Konungen genom Dess 
Högsta Domstol emellan Riksdagarne gifwer, kunna ogillas af först deref- 
ter sammanträdande Riksdag, så ock, om förklaring angår ämne, som till 
Kyrko-Lag hörer, af det Allmänna Kyrkomöte, som efter förklaringens 
meddelande först hålles, och må dylika förklaringar, der de sålunda ogilla
de blifwit, ej längre gälla eller af Domstolarna iakttagas och åberopas.

1949: Med förklaring över civil- och kriminal- samt kyrkolag förhålles 
som med sådan lags stiftande. De förklaringar, som, till svar på inkomna 
förfrågningar om lagens rätta mening, Konungen genom Dess högsta dom
stol giver under tid, då session ej pågår, kunna ogillas senast av den riksdag 
som nästföljande år samlas, så ock, om förklaring angår ämne, som till 
kyrkolag hörer, av det allmänna kyrkomöte, som efter förklaringens med
delande först hålles, och må dylika förklaringar, där de sålunda ogillade 
blivit, ej längre gälla eller av domstolarna iakttagas och åberopas.

§ 89.
1809: Uti Riksens Ständers Plena må frågor wäckas om förändring, för
klaring och uphäfwande af Lagar och Författningar, som Rikets allmänna 
Hushållning röra; om sådane nya Lagars stiftande samt om grunderna för 
allmänna Inrättningar af alla slag, hwilka frågor skola til utredning af All
männa Beswärs- och Oeconomie-Utskottet förwisas. Riksens Ständer äge 
dock icke magt at i dessa mål annat eller mera besluta, än föreställningar 
och önskningar, at hos Konungen anmälas, och hwarå Konungen, sedan 
Stats-Rådet deröfwer blifwit hördt, göre det af seende Han för Riket nyttigt 
finner. Wil Konungen åt Riksens Ständer öfwerlemna at gemensamt med 
Honom något afgöra, som Rikets allmänna Styrelse rörer, då förfares der- 
med, på det sätt, som angående Lagfrågor är stadgadt.

1865-66: Uti riksdagens kamrar må frågor väckas om förändring, förkla
ring och upphävande av lagar och författningar, som rikets allmänna hus
hållning röra; om sådana nya lagars stiftande samt om grunderna för all
männa inrättningar av alla slag. Riksdagen äge dock icke makt att i dessa 
mål annat eller mera besluta, än föreställningar och önskningar, att hos 
Konungen anmälas, och vara Konungen, sedan statsrådet däröver blivit

288 REGERINGSFORMEN 1809 



hört, göre det avseende Han för riket nyttigt finner. Vill Konungen åt riks
dagen överlämna att gemensamt med Honom något avgöra, som rikets all
männa styrelse rörer, då förfares därmed, på det sätt, som angående lag
frågor är i 87 § i mom. stadgat.

1969: I riksdagen må frågor väckas om förändring, förklaring och upphä
vande av lagar och författningar, som rikets allmänna hushållning röra; 
om sådana nya lagars stiftande samt om grunderna för allmänna inrätt
ningar av alla slag. Riksdagen äge dock icke makt att i dessa mål annat el
ler mera besluta, än föreställningar och önskningar, att hos Konungen an
mälas, och varå Konungen, sedan statsrådet däröver blivit hört, göre det 
avseende Han för riket nyttigt finner. Vill Konungen åt riksdagen överläm
na att gemensamt med Honom något avgöra, som rikets allmänna styrelse 
rörer, då förfares därmed, på det sätt, som angående lagfrågor är i 87 § 
i mom. stadgat.

§ 9°-
1809: Under Riksens Ständers eller Deras Utskotts öfwerläggningar och 
pröfning må icke uti något annat fall eller på något annat sätt, än denna 
Grundlag bokstafligen föreskrifwer, komma frågor om Embets- och Tjens- 
temäns til- och af sättande; Regerings- och Domare-Magternas Beslut, Re
solutioner och Utslag; enskilda Medborgares och Corp orationers förhål
landen, eller werkställigheten af någon Lag, Pörfattning eller Inrättning.

1862-63: Under Riksens Ständers eller deras Utskotts öfwerläggningar 
och pröfning må icke uti något annat fall eller på något annat sätt, än 
Grundlagarne bokstafligen föreskrifwa, komma frågor om Embets- och 
Tjenstemäns till- och afsättande, Regerings- och Domare-Makternas Be
slut, Resolutioner och Utslag, enskilda Medborgares och Corporationers 
förhållanden, eller werkställigheten af någon Lag, Författning eller Inrätt
ning.

1865-66: Under riksdagens, dess kamrars eller utskotts överläggningar 
och prövning må icke uti något annat fall eller på något annat sätt, än 
grundlagarna bokstavligen föreskriva, komma frågor om ämbets- och 
tjänstemäns till- och avsättande, regerings- och domaremakternas beslut, 
resolutioner och utslag, enskilda medborgares och korporationers förhål
landen, eller verkställigheten av någon lag, författning eller inrättning.

1969: Under riksdagens eller dess utskotts överläggningar och prövning 
må icke uti något annat fall eller på något annat sätt, än grundlagarna 
bokstavligen föreskriva, komma frågor om ämbets- och tjänstemäns till- 
och avsättande, regerings- och domaremakternas beslut, resolutioner och
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utslag, enskilda medborgares och korporationers förhållanden, eller verk
ställigheten av någon lag, författning eller inrättning.

§ 91-
1809: I den händelse 39. §. omtalar, at Konungen efter företagen resa ut- 
öfwer Tolf månader ur Riket blifwer, sammankalle Stats-Rådet, genom öp
pet Påbud, Riksens Ständer til allmän Riksdag, och låte Kallelsen inom 
femton dagar efter berörde tids förlopp uti Hufwudstadens Kyrkor samt 
skyndsamligen i de öfrige delar af Riket kungöra. Sedan Konungen derom 
underrättad blifwit, men Han ändock icke til Riket återkommit, tage Rik
sens Ständer den författning om Rikets Styrelse, hwilken de nyttigast finna.

1862-63:1 den händelse 39 § omtalar, att Konungen, efter företagen resa, 
utöfwer Tolf månader ur Riket blifwer, sammankalle Regenten eller Stats- 
Rådet, då det Riksstyrelsen förwaltar, genom öppet Påbud, Riksens Stän
der till allmän Riksdag, och låte Kallelsen inom Femton dagar efter berör
de tids förlopp uti Hufwudstadens kyrkor samt skyndsamligen i de öfriga 
delar af Riket kungöra. Sedan Konungen derom underrättad blifwit, men 
Han ändock icke till Riket återkommit, tage Riksens Ständer den författ
ning om Rikets styrelse, hwilken de nyttigast finna.

1865-66:1 den händelse 39 § omtalar, att Konungen, efter företagen resa, 
utöfwer Tolf månader ur Riket blifwer, sammankalle Regenten eller Stats- 
Rådet, då det Riksstyrelsen förwaltar, genom öppet Påbud Riksdagen, och 
låte Kallelsen inom Femton dagar efter berörde tids förlopp uti Hufwud
stadens kyrkor samt skyndsamligen i de öfriga delar af Riket kungöra. Se
dan Konungen derom underrättad blifwit, men Han ändock icke till Riket 
återkommit, tage Riksdagen den författning om Rikets styrelse, hwilken 
Riksdagen nyttigast finner.

1894: I den händelse 39 § omtalar, att Konungen, efter företagen resa, ut
över tolv månader ur riket bliver, sammankalle regenten eller statsrådet, då 
det riksstyrelsen förvaltar, genom öppet påbud riksdagen, och låte kallel
sen inom femton dagar efter berörda tids förlopp uti allmänna tidningarna 
kungöra. Sedan Konungen därom underrättad blivit, men Han ändock 
icke till riket återkommit, tage riksdagen den författning om rikets styrel
se, vilken riksdagen nyttigast finner.

§ 9^
1809: Lag samma ware, om en Konungs sjuklighet fortfar af den beskaf
fenhet, at Han längre tid än Tolf månader med Regerings-Ärenderne Sig 
icke befattat.

Lag samma vare, om en Konungs sjuklighet fortfar av den beskaffenhet,
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att Han längre tid än tolv månader med regeringsärendena Sig icke befat
tat.

§ 93-
1809: Då Konung dör och Thronföljaren ännu omyndig är, utfärde Stats- 
Rådet Kallelse å Riksens Ständer, hwilken Kallelse inom Femton dagar ef
ter Konungens död skal i Hufwudstadens Kyrkor och widare i Riket kun
göras. Riksens Ständer äge, utan af seende på något den aflidne Konungens 
Testamente, angående Riks-Styrelsen, at förordna en eller flere Förmynda
re, som intil des Konungen myndig blifwer, Regeringen i Des namn efter 
denna Grundlag må utöfwa. Sedan Konungen Aderton år fyllt, äge Han at 
uti Stats-Rådet, Högsta Domstolen, Hof-Rätter och Collegier inträda, 
dock utan at i några beslut deltaga.

1815: Då Konung dör och Thronföljaren ännu omyndig är, utfärde Stats- 
Rådet kallelse å Riksens Ständer, hwilken kallelse innom Femton dagar ef
ter Konungens död skall i Hufwudstadens Kyrkor och widare i Riket kun
göras. Riksens Ständer äge, utan afseende på något den aflidne Konungens 
Testamente, angående Riks-Styrelsen, att förordna en eller flere Förmynda
re, som, intill dess Konungen myndig blifwer, Regeringen i Dess namn, ef
ter denna Grundlag, må utöfwa.

1865-66: Då Konung dör och Thronföljaren ännu omyndig är, utfärde 
Stats-Rådet kallelse å Riksdagen, hwilken kallelse inom Femton dagar ef
ter Konungens död skall i Hufwudstadens Kyrkor och widare i Riket kun
göras. Riksdagen äge, utan afseende på något den aflidne Konungens Tes
tamente angående Riks-Styrelsen, att förordna en, tre eller fem 
Förmyndare, som, intill dess Konungen myndig blifwer, Regeringen i Dess 
namn, efter denna Grundlag, må utöfwa.

1894: Då Konung dör och Tronföljaren ännu omyndig är, utfärde Stats
rådet kallelse å Riksdagen, hvilken kallelse inom femton dagar efter 
Konungens död skall i allmänna tidningarna kungöras. Riksdagen ege, 
utan afseende på något den aflidne Konungens testamente angående 
riksstyrelsen, att förordna en, tre eller fem förmyndare, som, intill dess 
Konungen myndig blifver, regeringen i Dess namn, efter denna grundlag, 
må utöfva.

1949: Då Konung dör och tronföljaren ännu omyndig är, utfärde regenten 
eller statsrådet, då det riksstyrelsen förvaltar, kallelse å riksdagen, vilken 
kallelse inom femton dagar efter Konungens död skall i allmänna tidning
arna kungöras. Riksdagen äge, utan avseende på något den avlidne Kon
ungens testamente angående riksstyrelsen, att förordna en, tre eller fem
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förmyndare, som, intill dess Konungen myndig bliver, regeringen i Dess 
namn, efter denna grundlag, må utöva.

1965: Då Konung dör och tronföljaren ännu ej uppnått tjugufem års ålder, 
utfärde regenten eller statsrådet, då det riksstyrelsen förvaltar, kallelse å 
riksdagen, vilken kallelse inom femton dagar efter Konungens död skall i 
allmänna tidningarna kungöras. Riksdagen skall, utan avseende på något 
den avlidne Konungens testamente angående riksstyrelsen, förordna en 
riksföreståndare, som, intill dess Konungen uppnår tjugufem års ålder, re
geringen i Dess namn, efter denna grundlag, må utöva.

§ 94-
1809: Skulle den olyckliga händelse inträffa, at den Konunga-Ätt, hwilken 
Arfsrätten til Riket updragen wore, på manliga sidan utginge, kalle Stats- 
Rådet, inom den i föregående §. stadgade tid efter den siste Konungens 
död, Riksens Ständer til allmän Riksdag. Riksens Ständer skola då et nytt 
Konungahus utköra, med bibehållande af denna Reger  ings-F orm, och för
ordna huru styrelsen föras må, intil des den walde Konungen kan densam
ma emottaga.

1815: Skulle den olyckliga händelse inträffa, att den Konunga-Ätt, hwil
ken Arfs-Rätten till Riket uppdragen wore, på manliga sidan utginge, kal
le Stats-Rådet, inom den i föregående §. stadgade tid, efter den sista Kon
ungens död, Riksens Ständer till allmän Riksdag. Riksens Ständer skola då 
ett nytt Konungahus utköra, med bibehållande af denna Regerings-Form.

1865-66: Skulle den olyckliga händelse inträffa, att den konungaätt, vil
ken arvsrätten till riket uppdragen vore, på manliga sidan utginge, sam- 
mankalle statsrådet, inom den i föregående § stadgade tid efter den siste 
Konungens död, riksdagen, som då skall ett nytt konungahus utköra, med 
bibehållande av denna regeringsform.

§ 95-
1809: Om emot förmodan Stats-Rådet underläte at i de fall föregående 91, 
93 och 94 §. §. omförmäla, Riksens Ständer genast sammankalla, då ålig- 
ge det owilkorligen Riddarehus-Directionen, Dom-Capitlen i Riket, Ma
gistraten i HufwudStaden, samt Landshöfdingarne i Länen, at, genom of
fentliga kungörelser, underrättelse härom meddela, på det wal af 
Riksdagsmän, der sådane wal äga rum, genast må kunna anställas, och 
Riksens Ständer sammankomma, at Deras och Rikets rätt iakttaga och 
skydda. Sådan Riksdag öpnes å femtionde dagen efter den, då Stats-Rådet 
sist bordt kallelse dertil i Hufwudstadens Kyrkor låta kungöra.

1862-63: Om, emot förmodan, Regenten eller Stats-Rådet underläte att i
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de fall, föregående 91, 93 och 94 §§ omförmäla, Riksens Ständer genast 
sammankalla, då åligge det owilkorligen Riddarhus-Direktionen, Dom- 
Kapitlen i Riket, Magistraten i Hufwudstaden samt Landshöfdingarne i 
Länen, att, genom offentliga Kungörelser, underrättelse härom meddela, 
på det wal af Riksdagsmän, der sådana wal äga rum, genast må kunna an
ställas, och Riksens Ständer sammankomma, att deras och Rikets rätt iakt
taga och skydda. Sådan Riksdag öppnes å Femtionde dagen efter den, då 
Regenten eller Stats-Rådet sist bordt kallelse dertill i Hufwudstadens kyr
kor låta kungöra.

1865-66: Om, emot förmodan, Regenten eller Stats-Rådet underläte att i 
de fall, föregående 91, 93 och 94 §§ omförmäla, Riksdagen genast sam
mankalla, då åligge det owilkorligen Rikets Hof-Rätter att, genom offent
liga Kungörelser, underrättelse härom meddela, på det Riksdagen må kun
na sammankomma, att sin och Rikets rätt iakttaga och skydda. Sådan 
Riksdag sammanträder å Tretionde dagen efter den, då Regenten eller 
Stats-Rådet sist bordt kallelse dertill i Hufwudstadens kyrkor låta kungö
ra.

1894: Om, emot förmodan, regenten eller statsrådet underläte att i de fall, 
nästföregående fyra §§ omförmäla, riksdagen genast sammankalla, då 
åligge det ovillkorligen rikets hovrätter att, genom offentliga kungörelser, 
underrättelse härom meddela, på det riksdagen må kunna sammankom
ma, att sin och rikets rätt iakttaga och skydda. Sådan riksdag sammanträ
der å tjugonde dagen efter den, då regenten eller statsrådet sist bort kallel
se därtill kungöra.

§ 96.
1809: Riksens Ständer skola wid hwarje Riksdag för ordna en för lag-kun
skap och utmärkt redlighet känd Man, at, såsom Deras Ombud, efter den 
Instruction de för honom komma at utfärda, hafwa tilsyn öfwer Lagarnes 
efterlefnad af Domare och Embetsmän samt at wid wederbörliga Domsto
lar i laga ordning tiltala dem, som uti sine Embetens utöfning af wäld, 
mannamon eller annan orsak någon olaglighet begå, eller underlåta at sine 
Embetspligter behörigen fullgöra. Ware dock han i all måtto underkastad 
samma answar och pligt, som allmän Lag och Rättegångsordning för Ac- 
torer utstaka.

1865-66: Hwarje lagtima Riksdag skall förordna en för Lagkunskap och 
utmärkt redlighet känd man, att, såsom Riksdagens Ombud, efter den In
struktion Riksdagen för honom utfärdat, hafwa tillsyn öfwer Lagarnes ef
terlefnad af Domare och Embetsmän samt att wid wederbörliga Domsto
lar i laga ordning tilltala dem, som uti sina Embetens utöfning af wäld,
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mannamån eller annan orsak någon olaglighet begått, eller underlåtit att 
sina Embetspligter behörigen fullgöra. Ware dock han i all måtto under
kastad samma answar och pligt, som allmän Lag och Rättegångsordning 
för Aktörer utstaka.

1915: Varje lagtima riksdag skall förordna två för lagkunskap och ut
märkt redlighet kända män, den ene såsom justitieombudsman och den 
andre såsom militieombudsman, att i egenskap av riksdagens ombud, efter 
den instruktion riksdagen för vardera utfärdat, hava tillsyn över lagars och 
författningars efterlevnad, militieombudsmannen i vad de skola tillämpas 
vid krigsdomstolarna samt av ämbets- och tjänstemän med avlöning från 
de till försvarsväsendet anslagna medel och justitieombudsmannen i vad 
de eljest skola vid domstolarna samt av ämbets- och tjänstemän tillämpas, 
ävensom att enligt den fördelning nu är sagd vid vederbörliga domstolar i 
laga ordning tilltala dem, som uti sina ämbetens utövning av väld, manna
mån eller annan orsak någon olaglighet begått eller underlåtit att sina äm
betsplikter behörigen fullgöra. Ombudsmännen vare i all måtto underkas
tade samma ansvar och plikt, som allmän lag och rättegångsordning för 
aktörer utstaka.

1941: Riksdagen skall förordna två för lagkunskap och utmärkt redlighet 
kända medborgare, den ene såsom justitieombudsman och den andre så
som militieombudsman, att i egenskap av riksdagens ombud, efter den in
struktion riksdagen för vardera utfärdat, hava tillsyn över lagars och för
fattningars efterlevnad, militieombudsmannen i vad de skola tillämpas vid 
krigsdomstolarna samt av ämbets- och tjänstemän med avlöning från de 
till försvarsväsendet anslagna medel och justitieombudsmannen i vad de 
eljest skola vid domstolarna samt av ämbets- och tjänstemän tillämpas, 
ävensom att enligt den fördelning nu är sagd vid vederbörliga domstolar i 
laga ordning tilltala dem, som uti sina ämbetens utövning av väld, manna
mån eller annan orsak någon olaglighet begått eller underlåtit att sina äm
betsplikter behörigen fullgöra. Ombudsmännen vare i all måtto underkas
tade samma ansvar och plikt, som allmän lag och rättegångsordning för 
aktörer utstaka.

1949: Riksdagen skall förordna två för lagkunskap och utmärkt redlighet 
kända medborgare, den ene såsom justitieombudsman och den andre så
som militieombudsman, att i egenskap av riksdagens ombud, efter den in
struktion riksdagen för vardera utfärdat, hava tillsyn över lagars och för
fattningars efterlevnad, militieombudsmannen i vad de skola tillämpas i 
mål, som i den ordning 87 § 1 mom. stadgar förklarats vara att hänföra till 
militära mål, samt i övrigt av ämbets- och tjänstemän med avlöning från
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de till förs vars väsendet anslagna medel och justitieombudsmannen i vad 
de eljest skola vid domstolarna samt av ämbets- och tjänstemän tillämpas, 
ävensom att enligt den fördelning nu är sagd vid vederbörliga domstolar i 
laga ordning tilltala dem, som uti sina ämbetens utövning av väld, manna
mån eller annan orsak någon olaglighet begått eller underlåtit att sina äm
betsplikter behörigen fullgöra. Ombudsmännen vare i all måtto underkas
tade samma ansvar och plikt, som allmän lag och rättegångsordning för 
aktörer utstaka.

1957: Riksdagen skall förordna två för lagkunskap och utmärkt redlighet 
kända medborgare, den ene såsom justitieombudsman och den andre så
som militieombudsman, att i egenskap av riksdagens ombud, efter den in
struktion riksdagen för dem utfärdat, hava tillsyn över lagars och författ
ningars efterlevnad i vad de skola av dem, som i allo äro underkastade 
ämbetsansvar, tillämpas samt vid vederbörliga domstolar i laga ordning 
tilltala dem, som uti sina ämbetens utövning av väld, mannamån eller an
nan orsak någon olaglighet begått eller underlåtit att sina ämbetsplikter 
behörigen fullgöra. Ombudsmännen vare i all måtto underkastade samma 
ansvar och plikt, som allmän lag och rättegångsordning för aktörer ut
staka.

1965: Riksdagen skall förordna minst två för lagkunskap och utmärkt red
lighet kända medborgare att i egenskap av riksdagens ombudsmän, efter 
den instruktion riksdagen för dem utfärdat, hava tillsyn över lagars och 
författningars efterlevnad, i vad de skola av dem, som i allo äro underkas
tade ämbetsansvar, tillämpas samt vid vederbörliga domstolar i laga ord
ning tilltala dem, som uti sina ämbetens utövning av väld, mannamån eller 
annan orsak någon olaglighet begått eller underlåtit att sina ämbetsplikter 
behörigen fullgöra. Ombudsmännen vare i all måtto underkastade samma 
ansvar och plikt, som allmän lag och rättegångsordning för aktörer ut
staka.

1969: Riksdagen skall förordna minst två för lagkunskap och utmärkt red
lighet kända medborgare att i egenskap av riksdagens ombudsmän, efter 
den instruktion riksdagen för dem utfärdat, hava tillsyn över lagars och 
författningars efterlevnad, i vad de skola av dem, som i allo äro underkas
tade ämbetsansvar, tillämpas samt vid vederbörliga domstolar i laga ord
ning tilltala dem, som uti sina ämbetens utövning av väld, mannamån eller 
annan orsak någon olaglighet begått eller underlåtit att sina ämbetsplikter 
behörigen fullgöra. Ombudsmännen vare i all måtto underkastade samma 
ansvar och plikt, som allmän lag och rättegångsordning för aktörer utsta
ka.
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För ombudsmännen utser riksdagen erforderligt antal ställföreträdare 
av de egenskaper, som för ombudsmännen angivits.

§ 97-
1809: Denne Riksens Ständers Justitiä-Ombudsman wäljes af Riksens 
Ständer genom Electorer, til et lika antal af hwarje Stånd nämnde. Sedan 
ibland desse Electorer en genom lottning utgått, skola de öfrige samfält 
och icke efter Stånd, först medelst slutne Sedlar hwar för sig upgifwa den 
Man, som de finna böra komma under omröstning. Falla derwid Rösterne 
til mera än hälften af de röstande Electorernes antal på en man, ware han 
behörigen wald. Äro åter Rösterne så delade emellan flere, at en sådan full 
pluralitet för någon icke äger rum, anställes ny votering med slutna Sedlar 
til antagande af den, som de fleste Rösterne erhållit, eller om han icke an- 
tages, af den som näst efter honom utaf de fleste Electorer blifwit kallad, 
och så widare. Enär någon af de, i denna ordning under omröstning stälde, 
blifwit af Electorernes pluralitet antagen, uphöre walförrättningen och 
war de han af Riksens Ständer til Embetet förordnad. Den, åt hwilken det
ta Embete blifwit anförtrodt, kan wid påföljande Riksdagar, i den nu före- 
skrifne ordning, dertil åter wäljas.

1815: Denne Riksens Ständers Justitiä-Ombudsman wäljes af Riksens 
Ständer genom Tolf af hwarje Stånd särskildt för tillfället nämnde Electo
rer, hwilke till detta wals förrättande sammanträda samma dag, då de af 
Stånden blifwit utsedde, och skiljas ej åt, förr än walet fulländadt är. Med 
iakttagande af hwad 69. §. om lika rösters förekommande stadgar, skola 
desse Electorer samfält och icke efter Stånd, först medelst slutna Sedlar, 
hwar för sig uppgifwa den Man, som de finna böra komma under omröst
ning. Falla derwid rösterne till mer än hälften af de röstande Electorernes 
antal på en Man, ware han behörigen wald; äro åter rösterne så delade 
emellan flere, att en sådan full pluralitet för någon icke äger rum, anställes 
ny votering med slutna Sedlar till antagande af den, som de fleste rösterne 
erhållit, eller, om han icke antages, af den, som näst efter honom utaf de 
flesta Electorerna blifwit kallad, och så widare. Inträffar den händelsen, att 
twå eller flere personer, öfwer hwilka särskildt röstas bör, undfått lika rös
ter, företages först votering om den ordning, hwaruti de till omröstning må 
framställas. Skulle, sedan alla omröstningarne sålunda för sig gått, likwäl 
ingen person hafwa erhållit den här föreskrifne pluralitet, anställes ny om
röstning öfwer alla dem, som wid första voteringen blifwit satte i fråga; 
skolandes den, som erhåller de flesta rösterna, utan afseende på rösternas 
antal, anses behörigen wald. Enär någon af de i denna ordning under om
röstning ställde blifwit, af Electorernes pluralitet antagen, upphöre walför
rättningen och warde han af Riksens Ständer till Embetet förordnad. Den,
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åt hwilken detta Embete blifwit anförtrodt, kan wid påföljande Riksdagar 
i den nu föreskrifne ordning dertill åter wäljas.

1823: Denne Riksens Ständers Justitiä-Ombudsman wäljes af Riksens 
Ständer, genom Tolf af hwarje Stånd särskildt för tillfället nämnde Electo- 
rer, hwilka till detta wals förrättande, sammanträda samma dag, då de af 
Stånden blifwit utsedde, och skiljas ej åt, förr än walet fulländadt är. Des
se Electorer skola, samfäldt och icke efter Stånd, först medelst slutna sed
lar, hwar för sig, uppgifwa den man, som de finna böra komma under om
röstning. Falla derwid rösterne, till mer än hälften af de röstande 
Electorernes antal, på En man, ware han behörigen wald. Äro åter röster
ne så delade emellan flere, att en sådan full pluralitet för någon icke eger 
rum, anställes, med iakttagande af hwad 69. §. om lika rösters förekom
mande, stadgar, ny votering, med slutna sedlar, till antagande af den, som 
de fleste rösterne erhållit; eller, om han icke antages, af den, som, näst ho
nom, blifwit af de fleste Electorerne kallad, och så widare. Inträffar den 
händelsen, att twå eller flere personer, öfwer hwilka särskildt röstas bör, 
undfått lika röster, företages först votering om den ordning, hwaruti de till 
omröstning må framställas. Skulle, sedan alla omröstningarne sålunda för 
sig gått, likwäl ingen person hafwa erhållit den här föreskrifne pluralitet, 
anställes ny omröstning öfwer alla dem, som wid första voteringen blifwit 
satte i fråga; skolandes den, som erhåller de flesta rösterna, utan afseende 
på rösternas antal, anses behörigen wald. Enär någon af de, i denna ord
ning under omröstning stälde, blifwit af Electorernes pluralitet antagen, 
upphöre walförrättningen och warde han af Riksens Ständer till Embetet 
förordnad. Den, åt hwilken detta Embete blifwit anförtrodt, kan wid på
följande Riksdagar i den nu föreskrifne ordning dertill åter wäljas.

1828-30: Denne Riksens Ständers Justitiä-Ombudsman wäljes af Riksens 
Ständer, genom Tolf af hwarje Stånd serskildt för tillfället nämnde Electo
rer, hwilka till detta wals förrättande, sammanträda samma dag, då de af 
Stånden blifwit utsedde, och skiljas ej åt, förr än walet fulländadt är. Des
se Electorer skola samfäldt, först medelst slutna sedlar, hwar för sig, upp
gifwa den man, som de finna böra komma under omröstning. Falla derwid 
rösterne, till mer än hälften af de röstande Electorernes antal, på En man, 
ware han behörigen wald. Äro åter rösterne så delade emellan flere, att en 
sådan full pluralitet för någon icke eger rum, anställes, med iakttagande af 
hwad 69. §. om lika rösters förekommande, stadgar, ny votering, med slut
na sedlar, till antagande af den, som de fleste rösterne erhållit, eller, om han 
icke antages, af den, som, näst honom, blifwit af de fleste Electorerne kal
lad, och så widare. Inträffar den händelsen, att twå eller flere personer, öf
wer hwilka serskildt röstas bör, undfått lika röster, företages först votering
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om den ordning, hwaruti de till omröstning må framställas. Skulle, sedan 
alla omröstningarne sålunda för sig gått, likwäl ingen person hafwa erhål
lit den här föreskrifne pluralitet, anställes ny omröstning öfwer alla dem, 
som wid första voteringen blifwit satte i fråga; skolandes den, som erhåller 
de flesta rösterna, utan afseende på rösternas antal, anses behörigen wald. 
Enär någon af de, i denna ordning under omröstning stälde, blifwit af 
Electorernes pluralitet antagen, upphöre walförrättningen och warde han 
af Riksens Ständer till Embetet förordnad. Den, åt hwilken detta Embete 
blifwit anförtrodt, kan wid påföljande Riksdagar i den nu föreskrifne ord
ning dertill åter wäljas.

1865-66: Denne Riksdagens Justitie-Ombudsman, som, så länge han em
betet innehafwer, skall i alla afseenden anses lika med Konungens Justitie- 
Canzler, wäljes på sätt Riksdags-Ordningen stadgar; och bör derwid jem- 
wäl utses en man af de egenskaper, som hos denna embetsman erfordras, 
att honom efterträda, i fall han, innan nästföljande lagtima Riksdag an
ställt nytt wal af Justitie-Ombudsman, skulle med döden afgå, samt att ut- 
öfwa embetet under den tid Justitie-Ombudsmannen kan wara af swår 
sjukdom eller annat laga förfall derifrån hindrad.

1915: Justitieombudsmannen och militieombudsmannen, som, så länge de 
sina ämbeten innehava, skola i alla avseenden anses lika med Konungens 
justitiekansler, väljas på sätt riksdagsordningen stadgar; och bör därvid 
jämväl för en var av dessa riksdagens ombudsmän utses en man av de 
egenskaper, som hos ombudsmannen erfordras, att honom efterträda, ifall 
han, innan nästföljande lagtima riksdag anställt nytt val av ombudsman, 
skulle med döden avgå, samt att utöva ämbetet under den tid, ombuds
mannen kan vara av svår sjukdom eller annat laga förfall därifrån hindrad.

1941: Justitieombudsmannen och militieombudsmannen väljas å lagtima 
riksdag för tid och på sätt riksdagsordningen stadgar; och bör därvid jäm
väl för en var av dem utses en ställföreträdare av de egenskaper, som hos 
ombudsmannen erfordras, att i dennes ställe utöva ämbetet i de fall in
struktionen angiver.

Skulle ombudsman eller ställföreträdare ej längre åtnjuta riksdagens för
troende, må riksdagen, på hemställan av det utskott som granskat hans 
ämbetsförvaltning, entlediga honom utan avbidan å utgången av den tid 
för vilken han blivit vald.

1949: Justitieombudsmannen och militieombudsmannen väljas för tid och 
på sätt riksdagsordningen stadgar; och bör samtidigt för en var av dem ut
ses en ställföreträdare av de egenskaper, som hos ombudsmannen erford
ras, att i dennes ställe utöva ämbetet i de fall instruktionen angiver.
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Skulle ombudsman eller ställföreträdare ej längre åtnjuta riksdagens för
troende, må riksdagen, på hemställan av det utskott som granskat hans 
ämbetsförvaltning, entlediga honom utan avbidan å utgången av den tid 
för vilken han blivit vald.

1965: Riksdagens ombudsmän väljas för tid och på sätt riksdagsordningen 
stadgar; och bör samtidigt för en var av dem utses en ställföreträdare av de 
egenskaper, som hos ombudsmannen erfordras, att i dennes ställe utöva 
ämbetet i de fall instruktionen angiver.

Skulle ombudsman eller ställföreträdare ej längre åtnjuta riksdagens för
troende, må riksdagen, på hemställan av det utskott som granskat hans 
ämbetsförvaltning, entlediga honom utan avbidan å utgången av den tid 
för vilken han blivit vald.

1969: Riksdagens ombudsmän och deras ställföreträdare väljas för tid och 
på sätt riksdagsordningen stadgar.

Skulle ombudsman eller ställföreträdare ej längre åtnjuta riksdagens för
troende, må riksdagen, på hemställan av det utskott som granskat hans 
ämbetsförvaltning, entlediga honom utan avbidan å utgången av den tid 
för vilken han blivit vald.

Stadgandet om val av ersättare för justitieombudsmannen flyttades med 1865-66 års 
grundlagsändring från § 98 till § 97.

§ 98.
1809: Electorerne böra, wid samma tilfälle, då de Justitiä-Ombudsman- 
nen utse, och på enahanda sätt, wälja en man af de egenskaper, som hos 
denne Embetsman erfordras, at honom efterträda, i fall han, innan den 
nästföljande Riksdagen, skulle med döden afgå.

1828-30: Electorerne böra, wid samma tillfälle, då de Justitiä-Ombuds- 
mannen utse, och på enahanda sätt, wälja en man af de egenskaper, som 
hos denne Embetsman erfordras, att honom efterträda, i fall han, innan 
den nästföljande Riksdagen, skulle med döden afgå.

I händelse Justitiä-Ombudsmannen wid samma Riksdag, under hwilken 
han blifwit wald, afsäger sig det erhållna förtroendet, eller med döden af- 
går, skola Riksens Ständer i Embetet genast insätta den man, som de till 
hans efterträdare utsett. Skulle Justitiä-Ombudsmannens utsedde efterträ
dare, under påstående Riksdag, afsäga sig det erhållna förtroendet, eller i 
Justitiä-Ombudsmans-Embetet insättas, eller med döden afgå, utwäljes, på 
ofwan stadgade sätt, en annan behörig man i hans ställe. Inträffar något af 
dessa fall emellan Riksdagarne, skall Riksens Ständers rätt härutinnan, ge
nom Deras Fullmägtige i Banken och Riksgälds-Contoiret, utöfwas.
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1856-58: Elektorerne böra, wid samma tillfälle, då de Justitie-Ombuds- 
mannen utse, och på enahanda sätt, wälja en man af de egenskaper, som 
hos denna embetsman erfordras, att honom efterträda, i fall han, innan 
den nästföljande Riksdagen, skulle med döden afgå, samt att utöfwa em- 
betet under den tid Justitie-Ombudsmannen kan wara af swår sjukdom el
ler annat laga förfall derifrån hindrad.

I händelse Justitie-Ombudsmannen wid samma Riksdag, under hwil- 
ken han blifwit wald, afsäger sig det erhållna förtroendet, eller med dö
den afgår, skola Riksens Ständer i Embetet genast insätta den man, som 
de till hans efterträdare utsett. Skulle Justitie-Ombudsmannens utsedde 
efterträdare, under påstående Riksdag, afsäga sig det erhållna förtroen
det, eller i Justitie-Ombudsmans-Embetet insättas, eller med döden afgå, 
utwäljes, på ofwan stadgade sätt, en annan behörig man i hans ställe. In
träffar något af dessa fall emellan Riksdagarne, skall Riksens Ständers 
rätt härutinnan, genom deras Fullmäktige i Banken och Riksgälds-Kon- 
toret, utöfwas.

1865-66: I händelse Justitie-Ombudsmannen, under det Riksdag är för
samlad, afsäger sig det erhållna förtroendet, eller med döden afgår, skall 
Riksdagen i Embetet genast insätta den man, som blifwit till hans efterträ
dare utsedd. Skulle Justitie-Ombudsmannens utsedde efterträdare, under 
Riksdag, afsäga sig det erhållna förtroendet eller i Justitie-Ombudsmans- 
Embetet insättas, eller med döden afgå, utwäljes, på ofwan stadgade sätt, 
en annan behörig man i hans ställe. Inträffar något af dessa fall emellan 
Riksdagarne, skall Riksdagens rätt härutinnan genom dess Fullmäktige i 
Banken och Riksgälds-Kontoret utöfwas.

1897: I händelse Justitieombudsmannen, under det Riksdag är församlad, 
afsäger sig det erhållna förtroendet eller med döden afgår, skall Riksdagen 
i embetet genast insätta den man, som blifvit till hans efterträdare utsedd. 
Skulle Justitieombudsmannens utsedde efterträdare, under riksdag, afsäga 
sig det erhållna förtroendet eller i justitieombudsmans-embetet insättas el
ler med döden afgå, utväljes, på ofvan stadgade sätt, en annan behörig 
man i hans ställe. Inträffar något af dessa fall emellan riksdagarne, skall 
Riksdagens rätt härutinnan genom de af Riksdagen valde Fullmägtige i 
Riksbanken och Fullmägtige i Riksgäldskontoret utöfvas.

1915: I händelse justitieombudsmannen eller militieombudsmannen, un
der det riksdag är församlad, avsäger sig det erhållna förtroendet eller med 
döden avgår, skall riksdagen i ämbetet genast insätta den man, som blivit 
till efterträdare utsedd. Skulle ombudsmans utsedde efterträdare, under 
riksdag, avsäga sig det erhållna förtroendet eller i ombudsmansämbetet in-
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sättas eller med döden avgå, utväljes, på ovan stadgade sätt, en annan be
hörig man i hans ställe. Inträffar något av dessa fall emellan riksdagarna, 
skall riksdagens rätt härutinnan genom de av riksdagen valde fullmäktige i 
riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret utövas.

1941: I händelse justitieombudsmannen eller militieombudsmannen avsä
ger sig det erhållna förtroendet eller ombudsmans ämbete eljest bliver le
digt, övertage ställföreträdaren omedelbart ämbetet; och skall, om lagtima 
riksdag är församlad, denna samt, om så icke är fallet, närmast därefter 
sammanträdande lagtima riksdag förrätta nytt val av ombudsman. Skulle 
ställföreträdare avsäga sig det erhållna förtroendet eller har han övertagit 
ombudsmansämbetet eller bliver eljest hans befattning ledig, äge nytt val 
av ställföreträdare rum, varvid iakttages att, om sådant val erfordras un
der det lagtima riksdag ej är församlad, riksdagens rätt härutinnan utövas 
genom de av riksdagen valde fullmäktige i riksbanken och fullmäktige i 
riksgäldskontoret.

1949: I händelse justitieombudsmannen eller militieombudsmannen avsä
ger sig det erhållna förtroendet eller ombudsmans ämbete eljest bliver le
digt, övertage ställföreträdaren omedelbart ämbetet; och skall riksdagen 
därefter så snart ske kan förrätta nytt val av ombudsman. Skulle ställföre
trädare avsäga sig det erhållna förtroendet eller har han övertagit ombuds
mansämbetet eller bliver eljest hans befattning ledig, äge nytt val av ställ
företrädare rum, varvid iakttages att, om sådant val erfordras under tid, då 
riksdagssession ej pågår, riksdagens rätt härutinnan utövas genom de av 
riksdagen valde fullmäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskonto
ret.

1965:1 händelse ombudsman avsäger sig det erhållna förtroendet eller om
budsmans ämbete eljest bliver ledigt, övertage ställföreträdaren omedel
bart ämbetet; och skall riksdagen därefter så snart ske kan förrätta nytt val 
av ombudsman. Skulle ställföreträdare avsäga sig det erhållna förtroendet 
eller har han övertagit ombudsmansämbetet eller bliver eljest hans befatt
ning ledig, äge nytt val av ställföreträdare rum, varvid iakttages att, om så
dant val erfordras under tid, då riksdagssession ej pågår, riksdagens rätt 
härutinnan utövas genom de av riksdagen valde fullmäktige i riksbanken 
och fullmäktige i riksgäldskontoret.

1969:1 händelse ombudsman avsäger sig det erhållna förtroendet eller om
budsmans ämbete eljest bliver ledigt, övertages ämbetet omedelbart av den 
ställföreträdare som utsetts först eller, om två eller flera valts samtidigt, av 
den till levnadsåren äldste. Riksdagen skall därefter så snart ske kan för
rätta nytt val av ombudsman. Skulle ställföreträdare avsäga sig det erhåll-
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na förtroendet eller bliver eljest hans befattning ledig, äge nytt val av ställ
företrädare rum.

Stadgandet om val av ersättare för justitieombudsmannen flyttades med 1865-66 års 
grundlagsändring från §98 till § 97.

§ 99-
1809: Riksens Ständers Justitiä-Ombudsman må, när han det nödigt anser, 
kunna öfwerwara Högsta Domstolens, Rikets Allmänna Ärenders Bered
nings, Nedre Justitiä-Revisionens, Hof-Rätternes, Collegiernes och alla 
lägre Domstolars öfwerläggningar och beslut, dock utan rättighet at sin 
mening derwid yttra, samt äga tilgång til alla Domstolars, Collegiers och 
Embetswerks Protocoll och Handlingan Konungens Embetsmän i allmän
het ware skyldige at lemna Justitiä-Ombudsmannen laglig handräckning, 
samt alle Fiscaler, at medelst Actioners utförande honom biträda, då han 
det äskar.

1840-41: Riksens Ständers Justitie-Ombudsman må, när han det nödigt 
anser, kunna öfwerwara Högsta Domstolens, Nedre Justitie-Revisionens, 
Hof-Rätternas, Collegiernas eller i dessas ställe inrättade Werks, och alla 
lägre Domstolars öfwerläggningar och beslut, dock utan rättighet att sin 
mening derwid yttra, samt äga tillgång till alla Domstolars, Collegiers och 
Embetswerks Protokoll och Handlingar. Konungens Embetsmän i allmän
het ware skyldige att lemna Justitie-Ombudsmannen laglig handräckning, 
samt alla Fiskaler, att medelst Aktioners utförande honom biträda, då han 
det äskar.

1865-66: Justitie-Ombudsmannen må, när han det nödigt anser, kunna 
öfwerwara Högsta Domstolens, Nedre Justitie-Revisionens, Hof-Rätter- 
nas, Collegiernas eller i dessas ställe inrättade Werks, och alla lägre Dom
stolars öfverläggningar och beslut, dock utan rättighet att sin mening 
derwid yttra, samt äga tillgång till alla Domstolars, Collegiers och Em
betswerks Protokoll och Handlingar. Konungens Embetsmän i allmänhet 
ware skyldige att lemna Justitie-Ombudsmannen laglig handräckning, 
samt alla Fiskaler, att medelst Actioners utförande honom biträda, då han 
det äskar.

1909: Justitieombudsmannen må, när han det nödigt anser, kunna öfver- 
vara högsta domstolens, regeringsrättens, nedre justitierevisionens, hof- 
rätternas, kollegiernas eller i dessas ställe inrättade verks, och alla lägre 
domstolars öfverläggningar och beslut, dock utan rättighet att sin me
ning därvid yttra, samt äga tillgång till alla domstolars, kollegiers och 
ämbetsverks protokoll och handlingar. Konungens ämbetsmän i allmän
het vare skyldige att lämna justitieombudsmannen laglig handräckning,

302 REGERINGSFORMEN 1809 



samt alla fiskaler, att medelst aktioners utförande honom biträda, då han 
det äskar.

1915: Justitieombudsmannen och militieombudsmannen må, en var när 
han för sitt ämbetes utövning det nödigt anser, kunna övervara högsta 
domstolens, regeringsrättens, nedre justitierevisionens, hovrätternas, kol
legiernas eller i dessas ställe inrättade verks, och alla lägre domstolars 
överläggningar och beslut, dock utan rättighet att sin mening därvid yttra, 
samt äga tillgång till alla domstolars, kollegiers och ämbetsverks protokoll 
och handlingar. Konungens ämbetsmän i allmänhet vare skyldige att läm
na justitieombudsmannen och militieombudsmannen laglig handräckning, 
samt alla fiskaler, att medelst aktioners utförande en var av dem biträda, 
då han det äskar.

1957: Justitieombudsmannen och militieombudsmannen må, en var när 
han för sitt ämbetes utövning det nödigt anser, kunna övervara alla dom
stolars och myndigheters överläggningar och beslut, dock utan rättighet 
att sin mening därvid yttra, samt äga tillgång till alla domstolars och myn
digheters protokoll och handlingar. Konungens ämbetsmän i allmänhet 
vare skyldige att lämna justitieombudsmannen och militieombudsmannen 
laglig handräckning, samt alla fiskaler, att medelst aktioners utförande en 
var av dem biträda, då han det äskar.

1965: Ombudsmännen må, en var när han för sitt ämbetes utövning det 
nödigt anser, kunna övervara alla domstolars och myndigheters överlägg
ningar och beslut, dock utan rättighet att sin mening därvid yttra, samt 
äga tillgång till alla domstolars och myndigheters protokoll och handling
ar. Konungens ämbetsmän i allmänhet vare skyldige att lämna ombuds
männen laglig handräckning, samt alla fiskaler, att medelst aktioners utfö
rande en var av dem biträda, då han det äskar.

§ 100.
1809: Justitiä-Ombudsmannen åligge, at wid hwarje Riksdag til Riksens 
Ständer aflemna en allmän redogörelse för sin förwaltning af det honom 
förtrodde Embete, samt deruti utreda Lagskipningens tilstånd i Riket, an
märka Lagarnes och Författningarnes brister och upgifwa förslag til deras 
förbättring. Ware han ock skyldig at emellan Riksdagarne årligen et Utlå
tande öfwer desse ämnen genom trycket kungöra.

1865-66: Justitie-Ombudsmannen åligge, att till hwarje lagtima Riksdag 
aflemna redogörelse för sin förwaltning af det honom förtrodda Embete, 
samt deruti utreda Lagskipningens tillstånd i Riket, anmärka Lagarnes och 
Författningarnes brister och uppgifwa förslag till deras förbättring.
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1915: Justitieombudsmannen och militieombudsmannen åligge, att, var 
för sig, till varje lagtima riksdag avlämna redogörelse för förvaltningen av 
de dem förtrodda ämbeten samt däruti, en var med avseende på det områ
de, som genom 96 § är bestämt för hans ämbetsutövning, utreda lagskip- 
ningens tillstånd i riket, anmärka lagarnas och författningarnas brister och 
uppgiva förslag till deras förbättring.

1949: Justitieombudsmannen och militieombudsmannen åligge, att, var 
för sig, till riksdagen avlämna årlig redogörelse för förvaltningen av de 
dem förtrodda ämbeten samt däruti, en var med avseende på det område, 
som genom 96 § är bestämt för hans ämbetsutövning, utreda lagskipning- 
ens tillstånd i riket, anmärka lagarnas och författningarnas brister och 
uppgiva förslag till deras förbättring.

1957: Justitieombudsmannen och militieombudsmannen åligge, att, var 
för sig, till riksdagen avlämna årlig redogörelse för förvaltningen av de 
dem förtrodda ämbeten samt däruti, en var med avseende på området för 
hans ämbetsutövning, utreda lagskipningens tillstånd i riket, anmärka lag
arnas och författningarnas brister och uppgiva förslag till deras förbätt- 
ring.

1965: Ombudsmännen åligge, att, på sätt i deras instruktion föreskrives, 
till riksdagen avlämna årlig redogörelse för förvaltningen av de dem för
trodda ämbeten samt däruti, en var med avseende på området för hans 
ämbetsutövning, utreda lagskipningens tillstånd i riket, anmärka lagarnas 
och författningarnas brister och uppgiva förslag till deras förbättring.

§ 101.
1809: Skulle den oförmodade händelse inträffa, at antingen hela Konung
ens Högsta Domstol eller af Des Ledamöter en eller flere funnes hafwa af 
egennytta, wrångwisa eller försumlighet, så orätt dömt, at derigenom nå
gon, emot tydlig Lag och sakens utredda och behörigen styrkta förhållan
de, mistat eller kunnat mista lif, personlig frihet, ära och egendom, ware 
Riksens Ständers Justitiä-Ombudsman pligtig, äfwensom Konungens Jus- 
titiä-Cantzler berättigad, at wid den Rikets Domstol, som här nedanföre 
bestämmes, den felaktige under tiltal ställa, samt til answar efter Rikets 
Lag befordra.

1865-66: Skulle den oförmodade händelse inträffa, att antingen hela Kon
ungens Högsta Domstol eller af dess Ledamöter en eller flere funnes hafwa 
af egennytta, wrångwisa eller försumlighet, så orätt dömt, att derigenom 
någon, emot tydlig Lag och sakens utredda och behörigen styrkta förhål
lande, mistat eller kunnat mista lif, personlig frihet, ära och egendom,
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ware Justitie-Ombudsmannen pligtig, äfwensom Konungens Justitie-Canz- 
ler berättigad, att wid den Rikets Domstol, som här nedanföre bestämmes, 
den felaktige under tilltal ställa, samt till answar efter Rikets Lag befordra.

1909: Skulle den oförmodade händelse inträffa, att antingen hela Konung
ens högsta domstol eller af dess ledamöter en eller flere funnes hafva af 
egennytta, vrångvisa eller försumlighet så orätt dömt, att därigenom nå
gon, emot tydlig lag och sakens utredda och behörigen styrkta förhållande, 
mistat eller kunnat mista lif, personlig frihet, ära och egendom, eller rege
ringsrätten eller en eller flere af dess ledamöter funnes hafva vid pröfning 
af besvärsmål låtit sådant förhållande komma sig till last, vare justitieom
budsmannen pliktig, äfvensom Konungens justitiekansler berättigad, att 
vid den rikets domstol, som här nedanföre bestämmes, den felaktige under 
tilltal ställa, samt till ansvar efter rikets lag befordra.

1915: Skulle den oförmodade händelse inträffa, att antingen hela Konung
ens högsta domstol eller av dess ledamöter en eller flere funnes hava av egen
nytta, vrångvisa eller försumlighet så orätt dömt, att därigenom någon, emot 
tydlig lag och sakens utredda och behörigen styrkta förhållande, mistat eller 
kunnat mista liv, personlig frihet, ära och egendom, eller regeringsrätten eller 
en eller flere av dess ledamöter funnes hava vid prövning av besvärsmål låtit 
sådant förhållande komma sig till last, vare justitieombudsmannen eller, om 
målet från krigsdomstol kommit under högsta domstolens prövning, militie- 
ombudsmannen pliktig, ävensom Konungens justitiekansler berättigad, att 
vid den rikets domstol, som här nedanföre bestämmes, den felaktige under 
tilltal ställa, samt till ansvar efter rikets lag befordra.

1949: Skulle den oförmodade händelse inträffa, att antingen hela Konung
ens högsta domstol eller av dess ledamöter en eller flere funnes hava av 
egennytta, vrångvisa eller försumlighet så orätt dömt, att därigenom nå
gon, emot tydlig lag och sakens utredda och behörigen styrkta förhållande, 
mistat eller kunnat mista liv, personlig frihet, ära och egendom, eller rege
ringsrätten eller en eller flere av dess ledamöter funnes hava vid prövning 
av besvärsmål låtit sådant förhållande komma sig till last, vare justitieom
budsmannen eller, om målet utgjort sådant militärt mål som i 96 § avses, 
militieombudsmannen pliktig, ävensom Konungens justitiekansler berätti
gad, att vid den rikets domstol, som här nedanföre bestämmes, den felak
tige under tilltal ställa, samt till ansvar efter rikets lag befordra.

1957: Skulle den oförmodade händelse inträffa, att antingen hela Konung
ens högsta domstol eller av dess ledamöter en eller flere funnes hava av 
egennytta, vrångvisa eller försumlighet så orätt dömt, att därigenom nå
gon, emot tydlig lag och sakens utredda och behörigen styrkta förhållande,
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mistat eller kunnat mista liv, personlig frihet, ära och egendom, eller rege
ringsrätten eller en eller flere av dess ledamöter funnes hava vid prövning 
av besvärsmål låtit sådant förhållande komma sig till last, vare justitieom
budsmannen och militieombudsmannen en var inom sitt ämbetsområde 
pliktiga, ävensom Konungens justitiekansler berättigad, att vid den rikets 
domstol, som här nedanföre bestämmes, den felaktige under tilltal ställa, 
samt till ansvar efter rikets lag befordra.

1965: Skulle den oförmodade händelse inträffa, att antingen hela Konung
ens högsta domstol eller av dess ledamöter en eller flere funnes hava av 
egennytta, vrångvisa eller försumlighet så orätt dömt, att därigenom nå
gon, emot tydlig lag och sakens utredda och behörigen styrkta förhållande, 
mistat eller kunnat mista liv, personlig frihet, ära och egendom, eller rege
ringsrätten eller en eller flere av dess ledamöter funnes hava vid prövning 
av besvärsmål låtit sådant förhållande komma sig till last, vare riksdagens 
ombudsmän en var inom sitt ämbetsområde pliktiga, ävensom Konungens 
justitiekansler berättigad, att vid den rikets domstol, som här nedanföre 
bestämmes, den felaktige under tilltal ställa, samt till ansvar efter rikets lag 
befordra.

§ 102.
1809: Denna Domstol, som Riks-Rätt kallas, skal i sådant fall bestå af 
Presidenten uti Konungens och Rikets Swea Hof-Rätt, hwilken deruti före 
Ordet, Presidenterne uti alla Rikets Collegier, Fyra de äldste Stats-Råd, 
Högste Befälhafwaren öfwer de i Hufwudstaden tjenstgörande Troupper, 
Högste närwarande Befälhafwaren för den wid Hufwudstaden förlagde 
Escadern af Armeens Flotta, twänne de äldste Råd i Swea Hof-Rätt och 
det äldste Råd i hwarje af Rikets Collegier. Då antingen Justitiä-Cantzleren 
eller Justitiä-Ombudsmannen finner sig befogad at Högsta Domstolen 
samfält eller särskilde Des Ledamöter inför Riks-Rätten tiltala, äske han 
hos Presidenten i Konungens och Rikets Swea Hof-Rätt, såsom Riks-Rät
tens Ordförande, laglig kallelse å den eller dem, som skola tiltalas. Presi
denten i Hof-Rätten foge derefter anstalt om Riks-Rättens sammanträde, 
för at kallelsen utfärda och målet widare i laglig ordning behandla. Skulle 
emot förmodan han detta underlåta eller någon af de öfrige förenämnde 
Embetsmän undandraga sig at uti Riks-Rätten deltaga, stånde de, för en 
sådan upsåtlig försummelse af deras Embetspligt, til lagligt answar. Hafwa 
en eller flere af Riks-Rättens Ledamöter laga förfall, eller finnes emot nå
gon af dem lagajäf, ware ändock Rätten domför, om Tolf deruti sitta. Är 
Presidenten i Hof-Rätten af laga förfall eller jäf hindrad, företräde des stäl
le den äldste i tjenst warande Presidenten. Denna Domstol äge, sedan ran- 
sakningen fulländad är, och domen efter Lag fäld, at densamma för öpna
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dörrar afkunna. Ingen hafwe magt at sådan Dom ändra, Konungen dock 
obetaget at göra Nåd, hwilken likwäl icke må sträcka sig til den dömdes 
återinsättande i Rikets tjenst.

1909: Denna domstol, som riksrätt kallas, skall i sådant fall bestå af presi
denten uti Konungens och rikets Svea hofrätt, hvilken däruti före ordet, 
presidenterna uti alla rikets kollegier, vid tilltal emot högsta domstolen 
fyra de äldsta regeringsråd, men, när regeringsrätten är tilltalad, fyra de 
äldsta justitieråd, äfvensom, i båda fallen, högste befälhafvaren öfver de i 
hufvudstaden tjänstgörande trupper, högste närvarande befälhafvaren för 
den vid hufvudstaden förlagda delen af flottan, tvenne de äldsta råd i Svea 
hofrätt och det äldsta råd i hvarje af rikets kollegier. Då antingen justitie- 
kansleren eller justitieombudsmannen finner sig befogad att högsta dom
stolen eller regeringsrätten samfälldt eller särskilda enderas ledamöter in
för riksrätten tilltala, äske han hos presidenten i Konungens och rikets 
Svea hofrätt, såsom riksrättens ordförande, laglig kallelse å den eller dem, 
som skola tilltalas. Presidenten i hofrätten foge därefter anstalt om riksrät
tens sammanträde, för att kallelsen utfärda och målet vidare i laglig ord
ning behandla. Skulle emot förmodan han detta underlåta, eller någon af 
de öfrige förenämnde ämbetsmän undandraga sig att uti riksrätten delta
ga, stånde de, för en sådan uppsåtlig försummelse af deras ämbetsplikt, till 
lagligt ansvar. Hafva en eller flere af riksrättens ledamöter laga förfall, el
ler finnes emot någon af dem laga jäf, vare ändock rätten domför, om tolf 
däruti sitta. Är presidenten i hofrätten af laga förfall eller jäf hindrad, fö
reträde dess ställe den äldste i tjänst varande presidenten. Denna domstol 
äge, sedan rannsakningen fulländad är, och domen efter lag fälld, att den
samma för öppna dörrar afkunna. Ingen hafve makt att sådan dom ändra, 
Konungen dock obetaget att göra nåd, hvilken likväl icke må sträcka sig 
till den dömdes återinsättande i rikets tjänst.

1915: Denna domstol, som riksrätt kallas, skall i sådant fall bestå av pre
sidenten uti Konungens och rikets Svea hovrätt, vilken däruti före ordet, 
presidenterna uti alla rikets kollegier, vid tilltal emot högsta domstolen 
fyra de äldsta regeringsråd, men, när regeringsrätten är tilltalad, fyra de 
äldsta justitieråd, ävensom, i båda fallen, högste befälhavaren över de i hu
vudstaden tjänstgörande trupper, högste närvarande befälhavaren för den 
vid huvudstaden förlagda delen av flottan, tvenne de äldsta råd i Svea hov
rätt och det äldsta råd i varje av rikets kollegier. Då justitiekansleren, justi
tieombudsmannen eller militieombudsmannen finner sig befogad att hög
sta domstolen samfällt eller särskilda dess ledamöter inför riksrätten 
tilltala, eller justitiekansleren eller justitieombudsmannen att regeringsrät
ten samfällt eller särskilda dess ledamöter under sådant tilltal ställa, äske
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han hos presidenten i Konungens och rikets Svea hovrätt, såsom riksrät
tens ordförande, laglig kallelse å den eller dem, som skola tilltalas. Presi
denten i hovrätten foge därefter anstalt om riksrättens sammanträde, för 
att kallelsen utfärda och målet vidare i laglig ordning behandla. Skulle 
emot förmodan han detta underlåta, eller någon av de övrige förenämnde 
ämbetsmän undandraga sig att uti riksrätten deltaga, stånde de, för en så
dan uppsåtlig försummelse av deras ämbetsplikt, till lagligt ansvar. Hava 
en eller flere av riksrättens ledamöter laga förfall, eller finnes emot någon 
av dem laga jäv, vare ändock rätten domför, om tolv däruti sitta. Är presi
denten i hovrätten av laga förfall eller jäv hindrad, företräde dess ställe den 
äldste i tjänst varande presidenten. Denna domstol äge, sedan rannsak- 
ningen fulländad är, och domen efter lag fälld, att densamma för öppna 
dörrar avkunna. Ingen have makt att sådan dom ändra, Konungen dock 
obetaget att göra nåd, vilken likväl icke må sträcka sig till den dömdes 
återinsättande i rikets tjänst.

1965: Denna domstol, som riksrätt kallas, skall i sådant fall bestå av pre
sidenten uti Konungens och rikets Svea hovrätt, vilken däruti före ordet, 
presidenterna uti alla rikets kollegier, vid tilltal emot högsta domstolen 
fyra de äldsta regeringsråd, men, när regeringsrätten är tilltalad, fyra de 
äldsta justitieråd, ävensom, i båda fallen, högste befälhavaren över de i hu
vudstaden tjänstgörande trupper, högste närvarande befälhavaren för den 
vid huvudstaden förlagda delen av flottan, tvenne de äldsta råd i Svea hov
rätt och det äldsta råd i varje av rikets kollegier. Då justitiekansleren eller 
någon av riksdagens ombudsmän finner sig befogad att högsta domstolen 
eller regeringsrätten samfällt eller särskilda deras ledamöter inför riksrät
ten tilltala, äske han hos presidenten i Konungens och rikets Svea hovrätt, 
såsom riksrättens ordförande, laglig kallelse å den eller dem, som skola 
tilltalas. Presidenten i hovrätten foge därefter anstalt om riksrättens sam
manträde, för att kallelsen utfärda och målet vidare i laglig ordning be
handla. Skulle emot förmodan han detta underlåta, eller någon av de övri
ge förenämnde ämbetsmän undandraga sig att uti riksrätten deltaga, 
stånde de, för en sådan uppsåtlig försummelse av deras ämbetsplikt, till 
lagligt ansvar. Hava en eller flere av riksrättens ledamöter laga förfall, eller 
finnes emot någon av dem laga jäv, vare ändock rätten domför, om tolv 
däruti sitta. Är presidenten i hovrätten av laga förfall eller jäv hindrad, fö
reträde dess ställe den äldste i tjänst varande presidenten. Denna domstol 
äge, sedan rannsakningen fulländad är, och domen efter lag fälld, att den
samma för öppna dörrar avkunna. Ingen have makt att sådan dom ändra, 
Konungen dock obetaget att göra nåd, vilken likväl icke må sträcka sig till 
den dömdes återinsättande i rikets tjänst.
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§ 103.
i8o$: Wid hwarje Riksdag skola Riksens Ständer wälja Tolf Ledamöter af 
hwardera Ståndet til en Nämnd, som äge at döma, huruwida Högsta 
Domstolens samtlige Ledamöter gjort sig förtjente at i deras wigtiga kall 
bibehållas, eller om wisse af dem, utan bewisligen begångna fel och brott, 
hwarom föregående 5- handlar, likwäl ådragit sig den misstanka, för wäld 
eller oskicklighet, at de kunde anses hafwa förwerkat det allmänna förtro
endet, och borde förthy ifrån utöfningen af Konungens Domsrätt skiljas. 
Denna Nämnd träde samma dag den blifwit wald tilsamman. En af samt
lige Ledamöterne deruti utlottes först, hwarefter de öfrige röste, man för 
man, och icke ståndswis, med slutna Sedlar, öfwer den frågan: Om alle 
Högsta Domstolens Ledamöter äga Riksens Ständers förtroende och böra 
wid deras Syslor bibehållas? Beswaras denna fråga enhälligt eller af de fles- 
te röstande med Ja, blifwe då Högsta Domstolens samtlige Ledamöter bi- 
behållne. Beswaras den åter med Nej, så upgöre hwar och en af Nämnden 
en sluten Lista på dem af Högsta Domstolens Ledamöter, flere eller färre, 
som han anser böra entledigas. De trenne ibland desse, som då fått det 
största antal af Röster emot sig, ställes hwarefter annan under en ny om
röstning, hwarwid twå tredjedelar af Rösterne fordras emot den eller dem, 
som skola anses wara från Riksens Ständers förtroende uteslutne. Blifwe 
han eller de derefter af Konungen, hos hwilken Riksens Ständer härom an
mälan skola göra, ifrån Embetet genom Nådigt af sked skiljde. Dock tilläg- 
ge Konungen honom eller dem hwardera en årlig Pension til lönens halfwa 
belopp.

1815: Wid hwarje Riksdag skola Riksens Ständer wälja Tolf Ledamöter af 
hwartdera Ståndet till en Nämnd, som äge att dömma, huruwida Högsta 
Domstolens samtelige Ledamöter gjort sig förtjente, att i deras wigtiga kall 
bibehållas, eller om wisse af dem, utan bewisligen begångna fel och brott, 
hwarom föregående §. handlar, likwäl kunde anses böra ifrån utöfningen 
af Konungens Domsrätt skiljas. Denna Nämnd träde, samma dag, den blif
wit wald, tillsammans. I den ordning, 69. och 97. §. §. föreskrifwa, röste 
samtelige Ledamöterne, man för man, och icke Ståndswis, med slutna Sed
lar, öfwer den frågan: skall omröstning anställas till uteslutande af någon 
bland Högsta Domstolens Ledamöter? Beswaras derefter denna frågan en
hälligt eller af de flesta rösterna med Nej, blifwe då Högsta Domstolens 
samtelige Ledamöter bibehållne. Beswaras den åter med Ja, så uppgöre 
hwar och en af Nämnden en sluten Lista på dem af Högsta Domstolens 
Ledamöter, flere eller färre, som han anser böra endtledigas. De trenne 
ibland desse, som då fått det största antal af röster emot sig, ställes hwar 
efter annan under en ny omröstning, hwarwid twå tredjedelar af rösterna
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fordras, emot den eller dem, som skola anses wara ifrån Riksens Ständers 
förtroende uteslutna. Blifwe han eller de derefter af Konungen, hos hwil- 
ken Riksens Ständer härom anmälan skola göra, ifrån Embetet genom Nå
digt afsked skiljde. Dock tillägge Konungen honom eller dem hwardera en 
årlig Pension till Lönens halfwa belopp.

1828-30: Wid hwarje Riksdag skola Riksens Ständer wälja Tolf Ledamö
ter af hwartdera Ståndet till en Nämnd, som ege att döma, huruwida Hög
sta Domstolens samtelige Ledamöter gjort sig förtjente att i deras wigtiga 
kall bibehållas, eller om wisse af dem, utan bewisligen begångna fel och 
brott, hwarom föregående §. handlar, likwäl kunde anses böra ifrån utöf- 
ningen af Konungens Domsrätt skiljas. Denna Nämnd träde, samma dag, 
den blifwit wald, tillsammans. I den ordning 69. och 97. §. §. föreskrifwa, 
röste samtlige Ledamöterne, man för man, med slutna sedlar, öfwer den 
frågan: skall omröstning anställas till uteslutande af någon bland Högsta 
Domstolens Ledamöter? Beswaras derefter denna frågan enhälligt eller af 
de flesta rösterna med Nej, blifwe då Högsta Domstolens samtlige Leda
möter bibehållne. Beswaras den åter med Ja, så uppgöre hwar och en af 
Nämnden en sluten Lista på dem af Högsta Domstolens Ledamöter, flere 
eller färre, som han anser böra endtledigas. De trenne ibland desse, som då 
fått det största antal af röster emot sig, ställes hwar efter annan under en 
ny omröstning, hwarwid twå tredjedelar af rösterna fordras, emot den el
ler dem, som skola anses wara ifrån Riksens Ständers förtroende uteslutna. 
Blifwe han eller de derefter af Konungen, hos hwilken Riksens Ständer 
härom anmälan skola göra, ifrån Embetet genom Nådigt afsked skiljde. 
Dock tillägge Konungen honom eller dem hwardera en årlig Pension till 
Lönens halfwa belopp.

1865-66: Lagtima Riksdag skall hwart tredje år, på sätt Riksdags-ord- 
ningen stadgar, tillsätta en Nämnd, som äge att döma, huruwida Högsta 
Domstolens samtliga Ledamöter gjort sig förtjente att i deras wigtiga kall 
bibehållas, eller om wisse af dem, utan bewisligen begångna fel och brott, 
hwarom föregående § handlar, likwäl kunde anses böra ifrån utöfningen af 
Konungens Domsrätt skiljas. Beslutar denna Nämnd efter omröstning, i 
den ordning, som i Riksdags-Ordningen sägs, att någon eller någre af 
Högsta Domstolens Ledamöter skola anses wara ifrån Riksdagens förtro
ende uteslutne, blifwe han eller de derefter af Konungen, hos hwilken 
Riksdagen skall härom göra anmälan, ifrån Embetet genom Nådigt afsked 
skiljde. Dock tillägge Konungen honom eller dem hwardera en årlig Pen
sion till Lönens halfwa belopp.

1909: Lagtima Riksdag skall hvart tredje år, på sätt riksdagsordningen
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stadgar, tillsätta en nämnd, som äge att döma, huruvida högsta domstolens 
och regeringsrättens samtliga ledamöter gjort sig förtjänta att i deras vikti
ga kall bibehållas, eller om vissa af dem, utan bevisligen begångna fel och 
brott, hvarom föregående § handlar, likväl kunde anses böra från detta 
kall skiljas. Beslutar denna nämnd efter omröstning i den ordning, som i 
riksdagsordningen sägs, att någon eller några af högsta domstolens eller 
regeringsrättens ledamöter skola anses vara ifrån Riksdagens förtroende 
uteslutne, blifve han eller de därefter af Konungen, hos hvilken Riksdagen 
skall härom göra anmälan, ifrån ämbetet genom nådigt afsked skilde. 
Dock tillägge Konungen honom eller dem hvardera en årlig pension till lö
nens halfva belopp.

1919: Lagtima riksdag skall vart fjärde år, på sätt riksdagsordningen stad
gar, tillsätta en nämnd, som äge att döma, huruvida högsta domstolens och 
regeringsrättens samtliga ledamöter gjort sig förtjänta att i deras viktiga 
kall bibehållas, eller om vissa av dem, utan bevisligen begångna fel och 
brott, varom föregående § handlar, likväl kunde anses böra från detta kall 
skiljas. Beslutar denna nämnd efter omröstning i den ordning, som i riks
dagsordningen sägs, att någon eller några av högsta domstolens eller rege
ringsrättens ledamöter skola anses vara ifrån riksdagens förtroende ute
slutne, blive han eller de därefter av Konungen, hos vilken riksdagen skall 
härom göra anmälan, ifrån ämbetet genom nådigt avsked skilde. Dock till- 
lägge Konungen honom eller dem vardera en årlig pension till lönens hal
va belopp.

1949: Riksdagen skall vart fjärde år, på sätt riksdagsordningen stadgar, 
tillsätta en nämnd, som äge att döma, huruvida högsta domstolens och re
geringsrättens samtliga ledamöter gjort sig förtjänta att i deras viktiga kall 
bibehållas, eller om vissa av dem, utan bevisligen begångna fel och brott, 
varom föregående § handlar, likväl kunde anses böra från detta kall skil
jas. Beslutar denna nämnd efter omröstning i den ordning, som i riksdags
ordningen sägs, att någon eller några av högsta domstolens eller regerings
rättens ledamöter skola anses vara ifrån riksdagens förtroende uteslutna, 
blive han eller de därefter av Konungen, hos vilken riksdagen skall härom 
göra anmälan, ifrån ämbetet genom nådigt avsked skilde. Dock tillägge 
Konungen honom eller dem vardera en årlig pension till lönens halva be- 
lopp.

1969: Riksdagen skall vart tredje år, på sätt riksdagsordningen stadgar, 
tillsätta en nämnd, som äge att döma, huruvida högsta domstolens och re
geringsrättens samtliga ledamöter gjort sig förtjänta att i deras viktiga kall 
bibehållas, eller om vissa av dem, utan bevisligen begångna fel och brott,
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varom föregående § handlar, likväl kunde anses böra från detta kall skil
jas. Beslutar denna nämnd efter omröstning i den ordning, som i riksdags
ordningen sägs, att någon eller några av högsta domstolens eller regerings
rättens ledamöter skola anses vara ifrån riksdagens förtroende uteslutna, 
blive han eller de därefter av Konungen, hos vilken riksdagen skall härom 
göra anmälan, ifrån ämbetet genom nådigt avsked skilde. Dock tillägge 
Konungen honom eller dem vardera en årlig pension till lönens halva be- 
lopp.

§ 104.
1809: Ej må Riksens Ständer ingå i någon särskild pröfning af Högsta 
Domstolens Beslut, eller någon allmän öfwerläggning derom uti Nämnden 
förefalla.

1865-66: Ej må Riksdagen ingå i någon särskild pröfning af Högsta Dom
stolens beslut, eller någon allmän öfwerläggning derom uti Nämnden före
falla.

1909: Ej må riksdagen ingå i någon särskild prövning av högsta domsto
lens eller regeringsrättens beslut, eller någon allmän överläggning därom 
uti nämnden förefalla.

§ 105.
1809: Riksens Ständers Constitutions-Utskott äge at äska de Proto coll, 
som uti Stats-Rådet blifwit förde, utom dem, som angå Ministerielle Åren- 
der och Commando-mål, hwilka endast i det, som rörer allmänt kända och 
af Utskottet upgifna händelser, må kunna fordras.

1865-66: Lagtima Riksdags Constitutions-Utskott äge att äska de Proto
koll, som uti Stats-Rådet blifwit förda, utom dem, som angå Ministeriella 
Ärenden och Commando-mål, hwilka endast i det, som rörer allmänt kän
da och af Utskottet uppgifna händelser, må kunna fordras.

1909: Lagtima Riksdags konstitutionsutskott äge att äska de protokoll, 
som uti statsrådet blifvit förda, dock att sådant särskildt protokoll, hvar- 
om i 9 § förmäles, och protokoll i kommandomål må kunna fordras en
dast i det, som rörer allmänt kända och af utskottet uppgifna händelser.

1921: Lagtima riksdags konstitutionsutskott åligger att äska de protokoll, 
som uti statsrådet blivit förda. Sådant särskilt protokoll som i 9 § sägs må 
dock äskas allenast i vad angår visst av utskottet uppgivet mål. Sker det, 
pröve Konungen, huruvida, med hänsyn till rikets säkerhet eller andra av 
förhållandet till främmande makt betingade, synnerligen viktiga skäl, hin
der möter för protokollets överlämnande till utskottet. Ej må protokollet
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vägras, utan att utrikesnämnden erhållit tillfälle att yttra sig i ämnet.
Protokoll i kommandomål må kunna fordras endast i det som rörer all

mänt kända och av utskottet uppgivna händelser.

1949: Konstitutionsutskottet åligger att äska de protokoll, som uti statsrå
det blivit förda. Sådant särskilt protokoll som i 9 § sägs må dock äskas al
lenast i vad angår visst av utskottet uppgivet mål. Sker det, pröve Konung
en, huruvida, med hänsyn till rikets säkerhet eller andra av förhållandet till 
främmande makt betingade, synnerligen viktiga skäl, hinder möter för 
protokollets överlämnande till utskottet. Ej må protokollet vägras, utan 
att utrikesnämnden erhållit tillfälle att yttra sig i ämnet.

Protokoll i kommandomål må kunna fordras endast i det som rörer all
mänt kända och av utskottet uppgivna händelser.

1969: Konstitutionsutskottet åligger att granska statsrådens ämbetsutöv
ning och regeringsärendenas handläggning. För detta ändamål skall ut
skottet äska de protokoll, som uti statsrådet blivit förda. Sådant särskilt 
protokoll som i 9 § sägs må dock äskas allenast i vad angår visst av ut
skottet uppgivet mål. Sker det, pröve Konungen, huruvida, med hänsyn till 
rikets säkerhet eller andra av förhållandet till främmande makt betingade, 
synnerligen viktiga skäl, hinder möter för protokollets överlämnande till 
utskottet. Ej må protokollet vägras, utan att utrikesnämnden erhållit till
fälle att yttra sig i ämnet. Protokoll i kommandomål må kunna fordras en
dast i det som rörer allmänt kända och av utskottet uppgivna händelser.

Riksdagens ledamöter och övriga utskott äga genom skriftlig anmälan 
till konstitutionsutskottet påkalla granskning i uppgivna hänseenden.

Det åligger konstitutionsutskottet att årligen, så ock eljest när skäl där
till föreligger, meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning funnit 
förtjäna uppmärksamhet. Riksdagen äger i anledning därav göra fram
ställning till Konungen.

§ 106.
1809: Finner Utskottet af desse Protocoll, at någon Stats-Minister, Stats- 
Råd, Hof-Cantzlern, Stats-Secreterare eller annan Ledamot af Stats-Rådet, 
eller den Embetsmän, som i Commando-mål, Konungen råd gifwit, up
penbarligen handlat emot denna Regerings-Forms tydliga föreskrift, eller 
tilstyrkt någon öfwerträdelse der af, och af andra Rikets gällande Lagar, el
ler underlåtit at göra föreställningar emot sådane öfwerträdelser, eller dem 
wållat och befrämjat genom upsåtligt fördöljande af någon uplysning, då 
äge Constitutions-Utskottet at ställa en sådan under tiltal af Justitiä-Om- 
budsmannen inför Riks-Rätten, hwaruti, i stället för Stats-Råd, fyra de 
äldste Justitiä-Råd, twänne af Frelse och twänne af Ofrelse Stånd, i dessa
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fall komma at säte taga, och gånge härmed som i ioi. och 102. §. §. om 
tiltal emot Högsta Domstolen föreskrifwes. Då Stats-Rådets Ledamöter el
ler Konungens Rådgifware i Commando-mål finnas hafwa, på sätt ofwan- 
berördt är, gjort sig til answar skyldige, dömme dem Riks-Rätten efter all
män Lag och den särskilda Författning, som til bestämmande af sådant 
answar utaf Konungen och Riksens Ständer faststäld warder.

1840-41: Finner Utskottet af dessa protokoll, att någon Stats-Rådets Leda
mot, eller någon för tillfället förordnad Föredragande, eller den Embets- 
man, som i Commando-mål Konungen råd gifwit, uppenbarligen handlat 
emot Rikets Grundlag eller allmän Lag, eller tillstyrkt någon öfwerträdelse 
deraf, eller underlåtit att göra föreställningar emot sådana öfwerträdelser, 
eller dem wållat och befrämjat genom uppsåtligt fördöljande af någon upp
lysning, eller hafwer den Föredragande underlåtit att, i de fall, som 3 8 § af 
denna Regerings-Form förutsätter, sin kontrasignation å ett Konungens be
slut wägra, då skall Constitutions-Utskottet ställa en sådan under tilltal af 
Justitie-Ombudsmannen inför Riks-Rätten, hwaruti, i stället för Stats-Råd, 
Fyra de äldsta Justitie-Råd, twänne af Frälse och twänne af Ofrälse Stånd, i 
dessa fall komma att säte taga, och gånge härmed som i ioi och 102 §§ om 
tilltal emot Högsta Domstolen föreskrifwes. Då Stats-Rådets Ledamöter el
ler Konungens Rådgifware i Commando-mål finnas hafwa, på sätt ofwan- 
berördt är, gjort sig till answar skyldige, döme dem Riks-Rätten efter all
män Lag och den särskilda Författning, som till bestämmande af sådant 
answar utaf Konungen och Riksens Ständer fastställd warder.

1844-45: Finner Utskottet af dessa protokoll, att någon Stats-Rådets Le
damot, eller någon för tillfället förordnad Föredragande, eller den Embets- 
man, som i Commando-mål Konungen råd gifwit, uppenbarligen handlat 
emot Rikets Grundlag eller allmän Lag, eller tillstyrkt någon öfwerträdelse 
deraf, eller underlåtit att göra föreställningar emot sådana öfwerträdelser, 
eller dem wållat och befrämjat genom uppsåtligt fördöljande af någon 
upplysning, eller hafwer den Föredragande underlåtit att, i de fall, som 3 8 § 
af denna Regerings-Form förutsätter, sin kontrasignation å ett Konungens 
beslut wägra, då skall Constitutions-Utskottet ställa en sådan under tilltal 
af Justitie-Ombudsmannen inför Riks-Rätten, hwaruti, i stället för Stats- 
Råd, Fyra de äldsta Justitie-Råd i dessa fall komma att säte taga, och 
gånge härmed som i ioi och 102 §§ om tilltal emot Högsta Domstolen fö
reskrifwes. Då Stats-Rådets Ledamöter eller Konungens Rådgifware i 
Commando-mål finnas hafwa, på sätt ofwanberördt är, gjort sig till an
swar skyldige, döme dem Riks-Rätten efter allmän Lag och den särskilda 
Författning, som till bestämmande af sådant answar utaf Konungen och 
Riksens Ständer fastställd warder.
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1865-66: Finner Utskottet af dessa Protokoll, att någon Stats-Rådets Le
damot, eller någon för tillfället förordnad Föredragande, eller den Embets- 
man, som i Commando-mål Konungen råd gifwit, uppenbarligen handlat 
emot Rikets Grundlag eller allmän Lag, eller tillstyrkt någon öfwerträdelse 
deraf, eller underlåtit att göra föreställningar emot sådan öfwerträdelse, el
ler den wållat och befrämjat genom uppsåtligt fördöljande af någon upp
lysning, eller att den Föredragande underlåtit att, i de fall, som 3 8 § af den
na Regerings-Form förutsätter, sin contrasignation å ett Konungens beslut 
wägra, då skall Constitutions-Utskottet ställa en sådan under tilltal af Jus- 
titie-Ombudsmannen inför Riks-Rätten, hwaruti, i stället för Stats-Råd, 
Fyra de äldsta Justitie-Råd i dessa fall komma att säte taga, och gånge här
med som i 101 och 102 §§ om tilltal emot Högsta Domstolen föreskrif- 
wes. Då Stats-Rådets Ledamöter eller Konungens Rådgifware i Comman
do-mål finnas hafwa, på sätt ofwanberördt är, gjort sig till answar 
skyldige, döme dem Riks-Rätten efter allmän Lag och den särskilda För
fattning, som till bestämmande af sådant answar utaf Konungen och Riks
dagen fastställd warder.

1909: Finner utskottet af dessa protokoll, att någon statsrådets ledamot, 
eller någon för tillfället förordnad föredragande, eller den ämbetsman, 
som i kommandomål Konungen råd gifvit, uppenbarligen handlat emot ri
kets grundlag eller allmän lag, eller tillstyrkt någon öfverträdelse däraf, el
ler underlåtit att göra föreställningar emot sådan öfverträdelse, eller den 
vållat och befrämjat genom uppsåtligt fördöljande af någon upplysning, 
eller att den föredragande underlåtit att, i de fall, som 3 8 § af denna rege
ringsform förutsätter, sin kontrasignation å ett Konungens beslut vägra, då 
skall konstitutionsutskottet ställa en sådan under tilltal af justitieombuds
mannen inför riksrätten, och gånge härmed som i 101 och 102 §§ om till
tal emot regeringsrätten föreskrifves. Då statsrådets ledamöter eller Kon
ungens rådgifvare i kommandomål finnas hafva, på sätt ofvanberördt är, 
gjort sig till ansvar skyldige, döme dem riksrätten efter allmän lag och den 
särskilda författning, som till bestämmande af sådant ansvar utaf Konung
en och Riksdagen fastställd varder.

1921: Finner utskottet av dessa protokoll, att någon statsrådets ledamot, 
eller någon för tillfället förordnad föredragande, uppenbarligen handlat 
emot rikets grundlag eller allmän lag, eller tillstyrkt någon överträdelse 
därav, eller underlåtit att göra föreställningar emot sådan överträdelse, el
ler den vållat och befrämjat genom uppsåtligt fördöljande av någon upp
lysning, eller att den föredragande underlåtit att, i de fall, som 3 8 § av den
na regeringsform förutsätter, sin kontrasignation å ett Konungens beslut 
vägra, då skall konstitutionsutskottet ställa en sådan under tilltal av justi-
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tieombudsmannen inför riksrätten, och gånge härmed som i ioi och 102 §§ 
om tilltal emot regeringsrätten föreskrives. Då statsrådets ledamöter finnas 
hava, på sätt ovanberört är, gjort sig till ansvar skyldige, döme dem riks
rätten efter allmän lag och den särskilda författning, som till bestämmande 
av sådant ansvar utav Konungen och riksdagen fastställd varder.

1949: Finner utskottet av dessa protokoll, att någon statsrådets ledamot 
uppenbarligen handlat emot rikets grundlag eller allmän lag, eller tillstyrkt 
någon överträdelse därav, eller underlåtit att göra föreställningar emot så
dan överträdelse, eller den vållat och befrämjat genom uppsåtligt fördöl
jande av någon upplysning, eller att den föredragande underlåtit att, i de 
fall, som 3 8 § av denna regeringsform förutsätter, sin kontrasignation eller 
underskrift å ett Konungens beslut vägra, då skall konstitutionsutskottet 
ställa en sådan under tilltal av justitieombudsmannen inför riksrätten, och 
gånge härmed som i ioi och 102 §§ om tilltal emot regeringsrätten före
skrives. Då statsrådets ledamöter finnas hava, på sätt ovan berört är, gjort 
sig till ansvar skyldige, döme dem riksrätten efter allmän lag och den sär
skilda författning, som till bestämmande av sådant ansvar utav Konungen 
och riksdagen fastställd varder.

1965: Finner utskottet av dessa protokoll, att någon statsrådets ledamot 
uppenbarligen handlat emot rikets grundlag eller allmän lag, eller tillstyrkt 
någon överträdelse därav, eller underlåtit att göra föreställningar emot så
dan överträdelse, eller den vållat och befrämjat genom uppsåtligt fördöl
jande av någon upplysning, eller att den föredragande underlåtit att, i de 
fall, som 3 8 § av denna regeringsform förutsätter, sin kontrasignation eller 
underskrift å ett Konungens beslut vägra, då skall konstitutionsutskottet 
ställa en sådan under tilltal inför riksrätten av någon av riksdagens om
budsmän, och gånge härmed som i ioi och 102 §§ om tilltal emot rege
ringsrätten föreskrives. Då statsrådets ledamöter finnas hava, på sätt ovan 
berört är, gjort sig till ansvar skyldige, döme dem riksrätten efter allmän 
lag och den särskilda författning, som till bestämmande av sådant ansvar 
utav Konungen och riksdagen fastställd varder.

1969: Finner utskottet av dessa protokoll, att någon statsrådets ledamot 
uppenbarligen handlat emot rikets grundlag eller allmän lag, eller tillstyrkt 
någon överträdelse därav, eller vållat och befrämjat sådan överträdelse ge
nom uppsåtligt fördöljande av någon upplysning, då skall konstitutionsut
skottet ställa en sådan under tilltal inför riksrätten av någon av riksdagens 
ombudsmän, och gånge härmed som i ioi och 102 §§ om tilltal emot re
geringsrätten föreskrives. Då statsrådets ledamöter finnas hava, på sätt 
ovan berört är, gjort sig till ansvar skyldige, döme dem riksrätten efter all-
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män lag och den särskilda författning, som till bestämmande av sådant an
svar utav Konungen och riksdagen fastställd varder.

§ 107.
1809: Skulle Constitutions-Utskottet anmärka, at Stats-Rådets Ledamöter 
samfält eller en eller flere af dem, uti deras rådslag om allmänna mått och 
steg, icke iakttagit Rikets sanskyldiga nytta, eller at någon Stats-Secretera- 
re icke med owäld, nit, skicklighet och drift sit Förtroende-Embete utöf- 
wat, äge då Utskottet at sådant tilkännagifwa för Riksens Ständer, hwilka, 
om de finna Rikets wäl det kräfwa, kunna hos Konungen skrifteligen an
mäla deras önskan at han wille ur Stats-Rådet och ifrån Embetet skilja den 
eller dem, emot hwilka anmärkning blifwit gjord.

Frågor uti detta ämne kunna i Riksens Ständers Plena wäckas och af 
andre Riksens Ständers Utskott än Constitutions-Utskottet hos Stånden 
andragas, men icke af Riksens Ständer af gör as förr, än sistnämnde Utskott 
deröfwer blifwit hördt. Under Riksens Ständers öfwerläggningar derom, 
skola icke Konungens beslut uti mål, som röra enskilde Personers eller 
Corp orationers rättigheter och angelägenheter kunna ens nämnas, ännu 
mindre någon Riksens Ständers pröfning underställas.

1840-41: Skulle Constitutions-Utskottet anmärka, att Stats-Rådets Leda
möter samfäldt eller en eller flere af dem, uti deras rådslag om allmänna 
mått och steg, icke iakttagit Rikets sannskyldiga nytta, eller att någon Fö
redragande icke med owäld, nit, skicklighet och drift sitt Förtroende-Em
bete utöfwat, äge då Utskottet att sådant tillkännagifwa för Riksens Stän
der, hwilka, om de finna Rikets wäl det kräfwa, kunna hos Konungen 
skriftligen anmäla deras önskan, att Han wille ur Stats-Rådet och ifrån 
Embetet skilja den eller dem, emot hwilka anmärkning blifwit gjord.

Frågor uti detta ämne kunna i Riksens Ständers Plena wäckas och af 
andra Riksens Ständers Utskott än Constitutions-Utskottet hos Stånden 
andragas, men icke af Riksens Ständer afgöras förr, än sistnämnda Utskott 
deröfwer blifwit hördt. Under Riksens Ständers öfwerläggningar derom, 
skola icke Konungens beslut uti mål, som röra enskilde Personers eller 
Corporationers rättigheter och angelägenheter, kunna ens nämnas, ännu 
mindre någon Riksens Ständers pröfning underställas.

1865-66: Skulle konstitutionsutskottet anmärka, att statsrådets ledamöter 
samfällt eller en eller flera av dem, uti deras rådslag om allmänna mått och 
steg, icke iakttagit rikets sannskyldiga nytta, eller att någon föredragande 
icke med oväld, nit, skicklighet och drift sitt förtroendeämbete utövat, äge 
då utskottet att sådant tillkännagiva för riksdagen, vilken, om den finner 
rikets väl det kräva, kan hos Konungen skriftligen anmäla sin önskan, att
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Han ville ur statsrådet och ifrån ämbetet skilja den eller dem, emot vilka 
anmärkning blivit gjord.

Frågor uti detta ämne kunna i riksdagens kamrar väckas och av andra 
riksdagens utskott än konstitutionsutskottet hos kamrarna andragas, men 
icke av riksdagen avgöras förr, än sistnämnda utskott däröver blivit hört. 
Under riksdagens överläggningar därom skola icke Konungens beslut uti 
mål, som röra enskilda personers eller korporationers rättigheter och 
angelägenheter, kunna ens nämnas, ännu mindre någon riksdagens pröv
ning underställas.

Allt vad riksdagen efter granskning godkänt eller lämnat oanmärkt, bör 
anses hava vunnit decharge i avseende på det granskade, och ingen ny, till 
ansvarighet förbindande, granskning av ny riksdag i samma mål vara tillå
ten; dock bör, oaktat den av riksdagens utskott eller revisorer förrättade 
generella översikt av statsmedlens utdelning, det åligga vederbörande 
ämbetsmän att verkställa den speciella revision, som dem i kraft av deras 
ämbetsbefattning tillkommer.

1969: Riksdagen äger avgiva förklaring, att ledamot av statsrådet icke åt
njuter riksdagens förtroende (misstroendeförklaring). För sådan förklaring 
fordras att mer än hälften av riksdagens ledamöter vid omröstning förena 
sig därom.

Yrkande om misstroendeförklaring upptages till prövning endast om det 
väckes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter.

Yrkande om misstroendeförklaring må icke upptagas till prövning under 
tiden från det ordinarie val ägt rum eller förordnande om nyval enligt 108 § 
meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen sammanträder.

§ 108.
1809: Til Tryckfrihetens wård skola Riksens Ständer wid hwarje Riksdag 
förordna sex för Kunskaper och Lärdom kände Män jemte Justitiä-Om- 
budsmannen, som bland dem före ordet. Desse Committerade, af hwilka 
Twå, utom Justitiä-Ombudsmannen, skola wara Lagfarne, äge sådan be
fattning at, i händelse någon Författare eller Boktryckare innan tryckning
en, sjelf öfwerlemnar dem en skrift och begär deras yttrande, huruwida 
åtal derå, efter Tryckfrihets-Lagen, kan äga rum, skola Justitiä-Ombuds
mannen och minst Trenne Committerade, hwaraf en Lagfaren, et sådant 
yttrande skriftligen afgifwa. Förklara de deruti, at skriften må tryckas, 
ware då både Författare och Boktryckare från alt answar frie, och ligge det 
å Committerade. Desse Committerade skola wäljas af Riksens Ständer ge
nom Sex af hwarje Stånd utsedde Electorer, som röste samfält och icke 
Ståndswis. Af går emellan Riksdagarne någon af de Committerade, wälje 
de öfrige en behörig Man, at det lediga rummet intaga.
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1828-30: Till Tryckfrihetens wård skola Riksens Ständer wid hwarje Riks
dag förordna Sex för kunskaper och lärdom kände Män jemte Justitiä- 
Ombudsmannen, som bland dem före ordet. Desse Committerade, af hwil- 
ka Twå, utom Justitiä-Ombudsmannen, skola wara Lagfarne, ege sådan 
befattning att, i händelse någon Författare eller Boktryckare innan tryck
ningen, sjelf öfwerlemnar dem en skrift och begär deras yttrande, huruwi- 
da åtal derå, efter Tryckfrihets-Lagen, kan ega rum, skola Justitiä-Om
budsmannen och minst Trenne Committerade, hwaraf en Lagfaren, ett 
sådant yttrande skriftligen afgifwa. Förklara de deruti att skriften må 
tryckas, ware då både Författare och Boktryckare från allt answar frie, och 
ligge det å Committerade. Desse Committerade skola wäljas af Riksens 
Ständer, genom Sex af hwarje Stånd utsedde, samfält röstande Electorer. 
Afgår emellan Riksdagarne någon af de Committerade, wälje de öfrige en 
behörig Man, att det lediga rummet intaga.

1865-66: Lagtima Riksdag skall hwart tredje år, på sätt i Riksdags-Ord- 
ningen sägs, förordna Sex för kunskaper och lärdom kände Män att jemte 
Justitie-Ombudsmannen, som bland dem förer ordet, utöfwa wård öfwer 
Tryckfriheten. Desse Committerade, af hwilka Twå, utom Justitie-Om
budsmannen, skola wara lagfarne, äge sådan befattning, att, i händelse nå
gon Författare eller Boktryckare, innan tryckningen sjelf öfwerlemnar dem 
en skrift och begär deras yttrande, huruwida åtal derå, efter Tryckfrihets- 
Lagen, kan äga rum, skola Justitie-Ombudsmannen och minst trenne 
Committerade, hwaraf en lagfaren, ett sådant yttrande skriftligen afgifwa. 
Förklara de deruti, att skriften må tryckas, ware då både Författare och 
Boktryckare från allt answar frie, och ligge det å Committerade.

1919: Lagtima riksdag skall vart fjärde år, på sätt i riksdagsordningen 
sägs, förordna sex för kunskaper och lärdom kände män att jämte justitie
ombudsmannen, som bland dem förer ordet, utöva vård över tryckfrihe
ten. Dessa kommitterade, av vilka två, utom justitieombudsmannen, skola 
vara lagfarne, äge sådan befattning, att, i händelse någon författare eller 
boktryckare, innan tryckningen, själv överlämnar dem en skrift och begär 
deras yttrande, huruvida åtal därå, efter tryckfrihetslagen, kan äga rum, 
skola justitieombudsmannen och minst trenne kommitterade, varav en 
lagfaren, ett sådant yttrande skriftligen avgiva. Förklara de däruti, att 
skriften må tryckas, vare då både författare och boktryckare från allt an
svar frie, och ligge det å kommitterade.

1921: Lagtima riksdag skall vart fjärde år, på sätt i riksdagsordningen 
sägs, förordna sex för kunskaper och lärdom kända personer att jämte jus
titieombudsmannen, som bland dem förer ordet, utöva vård över tryckfri-
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heten. Dessa kommitterade, av vilka två, utom justitieombudsmannen, 
skola vara lagfarne, äge sådan befattning, att, i händelse någon författare 
eller boktryckare, innan tryckningen, själv överlämnar dem en skrift och 
begär deras yttrande, huruvida åtal därå, efter tryckfrihetslagen, kan äga 
rum, skola justitieombudsmannen och minst trenne kommitterade, varav 
en lagfaren, ett sådant yttrande skriftligen avgiva. Förklara de däruti, att 
skriften må tryckas, vare då både författare och boktryckare från allt an
svar frie, och ligge det å kommitterade.

1949: Konungen må upplösa riksdagen, därest Han, såsom i riksdagsord
ningen sägs, förordnar om nya val till båda kamrarna, eller den ena av 
dem. Varder riksdagen upplöst, skall den sammanträda å den tid inom tre 
månader från upplösningen, som Konungen bestämmer, samt må ej vidare 
av Konungen upplösas förr än efter fyra månader från det senare samman
trädets början.

1969: Konungen förordnar om nytt val i hela riket till riksdagen (nyval), 
om statsministern begär det. Efter nyval må förordnande om sådant val ej 
ånyo meddelas förrän fem månader förflutit från den nyvalda riksdagens 
första sammanträde.

Har förordnande om nyval meddelats, må riksdagssession avbrytas. Be
slut därom meddelas av Konungen på statsministerns begäran.

Stadgandet om upplösning flyttades med 1949 års grundlagsändring från § 109 till 
§ 108 samtidigt som det ursprungliga stadgandet i § 108 om tryckfrihetskommittera- 
de upphävdes.

§ 109.
1809: Ej må Riksdag längre räcka än Trenne månader från den dag, då 
Konungen låtit om Stats-Werkets tilstånd och behof Riksens Ständer eller 
deras Stats-Utskott underrätta. Skulle likwäl wid nämnde tids förlopp, 
Riksens Ständer ännu icke hafwa Riksdags-Ärenderne afgjort, anmäle de 
det hos Konungen och äske at Riksdagen måtte fortfara någon wiss tid af 
högst en månad derefter, hwilket Konungen ej äge magt at wägra eller för
hindra. Der så oförmodadt hända skulle, at, wid den sålunda förlängda ti
dens utgång, Riksens Ständer icke hade Staten reglerat eller någon ny Be- 
willning til bestämdt belopp sig åtagit, då skal Konungen kunna Riksens 
Ständer åtskilja, och fortfare den förra Bewillningen intil nästa Riksdag. 
Ar åter Bewillningens hela belopp bestämdt, men Riksens Ständer icke om 
fördelningen der af ense, då skola, efter den faststälda Bewillnings-Sum- 
mans förhållande til den, som wid föregående Riksdag blifwit fördelad, de 
i den sista Bewillnings-Förordningen stadgade Articlar jemlikt ökas eller 
minskas; och updrage Riksens Ständer deras Fullmägtige i Banquen och
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Riksgälds-Contoiret at en ny Bewillnings-Förordning på sådan grund up- 
göra och utfärda.

1865-66: Lagtima Riksdag kan ej utan egen begäran upplösas förr än den 
warit fyra månader tillsammans, derest icke Konungen, såsom i Riksdags
ordningen sägs, förordnar om nya wal till båda Kamrarne eller den ena af 
dem, i hwilka fall Riksdagen skall, med bibehållande af sin egenskap utaf 
Lagtima, sammanträda å den tid inom tre månader från det Riksdagen blef 
upplöst, som Konungen bestämmer, samt må ej widare af Konungen upp
lösas förr än efter fyra månader från det sednare sammanträdets början.

Urtima Riksdag äger Konungen, när Han för godt finner, åtskilja, och 
ware Urtima Riksdag alltid upplöst innan tid för Lagtima Riksdags sam
manträde infaller.

Der så oförmodadt skulle hända, att Riksdag, när den afslutas, icke 
hade Staten reglerat eller någon ny Bewillning till bestämdt belopp sig åta
git, fortfare den förra Statsregeringen och Bewillningen intill nästa Riks
dag. Är åter Bewillningens hela belopp bestämdt, men Kamrarne icke om 
fördelningen deraf ense, då skola, efter den fastställda Bewillningssum- 
mans förhållande till den, som wid föregående Riksdag blifwit fördelad, de 
i den sista Bewillnings-Förordningen stadgade Artiklar jemnlikt ökas eller 
minskas; och uppdrage Riksdagen sine Fullmäktige i Banken och Riks- 
gälds-Contoret, att en ny Bewillnings-Förordning på sådan grund uppgöra 
och utfärda.

1897: Lagtima Riksdag kan ej utan egen begäran upplösas förr än den va
rit fyra månader tillsammans, derest icke Konungen, såsom i riksdagsord
ningen sägs, förordnar om nya val till båda Kamrarne eller den ena af dem, 
i hvilka fall Riksdagen skall, med bibehållande af sin egenskap utaf lagti
ma, sammanträda å den tid inom tre månader från det Riksdagen blef 
upplöst, som Konungen bestämmer, samt må ej vidare af Konungen upp
lösas förr än efter fyra månader från det senare sammanträdets början.

Urtima Riksdag eger Konungen, när Han för godt finner, åtskilja, och 
vare urtima Riksdag alltid upplöst innan tid för lagtima Riksdags sam
manträde infaller.

Der så oförmodadt skulle hända, att Riksdag, när den afslutas, icke 
hade staten reglerat eller någon ny bevillning till bestämdt belopp sig åta
git, fortfare den förra statsregleringen och bevillningen intill nästa riksdag. 
Är åter bevillningens hela belopp bestämdt, men Kamrarne icke om fördel
ningen deraf ense, då skola, efter den faststälda bevillningssummans för
hållande till den, som vid föregående riksdag blifvit fördelad, de i den sista 
bevillningsförordningen stadgade artiklar jemnlikt ökas eller minskas; och
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uppdrage Riksdagen åt de af Riksdagen valde Fullmägtige i Riksbanken 
och Fullmägtige i Riksgäldskontoret att en ny bevillningsförordning på så
dan grund uppgöra och utfärda.

1921: Lagtima riksdag kan ej utan egen begäran upplösas förr än den va
rit fyra månader tillsammans, därest icke Konungen, såsom i riksdagsord
ningen sägs, förordnar om nya val till båda kamrarna, eller den ena av 
dem, i vilka fall riksdagen skall, med bibehållande av sin egenskap utav 
lagtima, sammanträda å den tid inom tre månader från det riksdagen blev 
upplöst, som Konungen bestämmer, samt må ej vidare av Konungen upp
lösas förr än efter fyra månader från det senare sammanträdets början.

Urtima riksdag äger Konungen, när Han för gott finner, åtskilja, och 
vare urtima riksdag alltid upplöst, innan tid för lagtima riksdags samman
träde infaller.

Där så oförmodat skulle hända, att riksdag före det nya statsreglerings- 
årets inträdande icke hade staten reglerat eller ny bevillning sig åtagit, fort- 
fare den förra statsregleringen och bevillningen, till dess ny statsreglering 
och bevillning beslutats.

1949: Där så oförmodat skulle hända, att riksdag före det nya statsregle- 
ringsårets inträdande icke hade staten reglerat eller ny bevillning sig åtagit, 
fortfare den förra statsregleringen och bevillningen, till dess ny statsregle
ring och bevillning beslutats.

Stadgandet om upplösning flyttades med 1949 års grundlagsändring från § 109 till 
§ 108.

§ no.
1809: Ingen Riksdagsman må kunna under tiltal ställas eller sin frihet 
beröfwas för des gärningar och yttranden uti Riks-Stånden eller något 
Riksens Ständers Utskott, utan at det Stånd, til hwilket han hörer, sådant 
tilllâtit genom et uttryckligt Beslut, deruti Fem sjettedelar af Ståndets 
wid omröstningen in Pleno tilstädeswarande Ledamöter instämt. Ej eller 
skal någon Riksdagsman kunna förwisas från den ort, der Riksdag hål
les. Skulle någon enskild Man eller någon Corps, Militair eller Civil, eller 
ock någon Menighet, af hwad namn den wara må, antingen af egen drift 
eller med anledning af befallning försöka at wåldföra Riksens Ständer el
ler deras Utskott eller någon enskild Riksdagsman, eller störa friheten i 
deras öfwerläggningar och beslut, ware sådant ansedt som förräderi, och 
ankomme på Riksens Ständer at slike förbrytelser i laga ordning beifra 
låta.

1856-58: Ingen Riksdagsman må kunna under tilltal ställas eller sin frihet
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beröfwas för dess gerningar och yttranden uti Riks-Stånden, dessas ge
mensamma sammanträden eller något Riksens Ständers Utskott, utan att 
det Stånd, till hwilket han hörer, sådant tillåtit genom ett uttryckligt beslut, 
deruti fem sjettedelar af Ståndets wid omröstningen in Pleno tillstädeswa- 
rande Ledamöter instämt. Ej eller skall någon Riksdagsman kunna förwi- 
sas från den ort, der Riksdag hålles. Skulle någon enskild Man eller någon 
Corps, Militär eller Civil, eller ock någon Menighet, af hwad namn den 
wara må, antingen af egen drift eller med anledning af befallning, försöka 
att wåldföra Riksens Ständer eller deras Utskott eller någon enskild Riks
dagsman, eller störa friheten i deras öfwerläggningar och beslut, ware så
dant ansedt som förräderi, och ankomme på Riksens Ständer att slika för
brytelser i laga ordning beifra låta.

1865-66: Ej må någon Riksdagsman under tilltal ställas eller sin frihet be
röfwas för sina gerningar eller yttranden i denna egenskap, utan att den 
Kammare, till hwilken han hörer, sådant tillåtit genom uttryckligt beslut, 
deruti minst fem sjettedelar af de röstande instämt. Ej eller skall någon 
Riksdagsman kunna förwisas från den ort, der Riksdag hålles. Skulle nå
gon enskild Man eller någon Corps, Militär eller Civil, eller ock någon 
Menighet, af hwad namn den wara må, antingen af egen drift eller med an
ledning af befallning, försöka att wåldföra Riksdagen, dess Kamrar eller 
Utskott eller någon enskild Riksdagsman, eller störa friheten i deras öf
werläggningar och beslut, ware sådant ansedt som förräderi, och ankom
me på Riksdagen att slika förbrytelser i laga ordning beifra låta.

Blifwer Riksdagsman, medan Riksdag samlad är, eller under resa till el
ler ifrån Riksdagen, när man wet honom i sådant ärende stadd wara, med 
ord eller gerning ofredad, gälle derom hwad angående wåld eller för
olämpning emot Konungens Embetsmän, i eller för Embete, i Allmän Lag 
stadgadt är. Samma lag ware, om Riksdagens Fullmäktige, Revisorer eller 
Justitie-Ombudsman, eller Sekreterare eller Canzlibetjente i någon af Riks
dagens Kamrar eller i något dess Utskott, i eller för utöfning af sådan be
fattning, wåldföres eller förolämpas.

1915: Ej må någon riksdagsman under tilltal ställas eller sin frihet berövas 
för sina gärningar eller yttranden i denna egenskap, utan att den kamma
re, till vilken han hörer, sådant tillåtit genom uttryckligt beslut, däruti 
minst fem sjättedelar av de röstande instämt. Ej heller skall någon riks
dagsman kunna förvisas från den ort, där riksdag hålles. Skulle någon en
skild man eller någon kår, militär eller civil, eller ock någon menighet, av 
vad namn den vara må, antingen av egen drift eller med anledning av be
fallning, försöka att våldföra riksdagen, dess kamrar eller utskott eller nå
gon enskild riksdagsman, eller störa friheten i deras överläggningar och
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beslut, vare sådant ansett som förräderi, och ankomme på riksdagen att 
slika förbrytelser i laga ordning beivra låta.

Bliver riksdagsman, medan riksdag samlad är, eller under resa till eller 
ifrån riksdagen, när man vet honom i sådant ärende stadd vara, med ord 
eller gärning ofredad, gälle därom vad angående våld eller förolämpning 
emot Konungens ämbetsmän, i eller för ämbete, i allmän lag stadgat är. 
Samma lag vare, om riksdagens fullmäktige, revisorer eller justitieombuds
man eller militieombudsman, eller sekreterare eller kanslibetjänte i någon 
av riksdagens kamrar eller i något dess utskott, i eller för utövning av så
dan befattning, våldföres eller förolämpas.

1941: Ej må någon riksdagsman under tilltal ställas eller sin frihet berövas 
för sina gärningar eller yttranden i denna egenskap, utan att den kamma
re, till vilken han hörer, sådant tillåtit genom uttryckligt beslut, däruti 
minst fem sjättedelar av de röstande instämt. Ej heller skall någon riks
dagsman kunna förvisas från den ort, där riksdag hålles. Skulle någon en
skild man eller någon kår, militär eller civil, eller ock någon menighet, av 
vad namn den vara må, antingen av egen drift eller med anledning av be
fallning, försöka att våldföra riksdagen, dess kamrar eller utskott eller nå
gon enskild riksdagsman, eller störa friheten i deras överläggningar och 
beslut, vare sådant ansett som högförräderi; stämpling till sådan gärning 
vare ansedd såsom stämpling till högförräderi. Det ankommer på riksda
gen att i laga ordning låta beivra förbrytelser, varom här är fråga.

Bliver riksdagsman, medan riksdag samlad är, eller under resa till eller 
ifrån riksdagen, när man vet honom i sådant ärende stadd vara, med ord 
eller gärning ofredad, gälle därom vad angående våld eller förolämpning 
emot Konungens ämbetsmän, i eller för ämbete, i allmän lag stadgat är. 
Samma lag vare, om riksdagens fullmäktige, revisorer eller justitieombuds
man eller militieombudsman, eller sekreterare eller kanslibetjänte i någon 
av riksdagens kamrar eller i något dess utskott, i eller för utövning av så
dan befattning, våldföres eller förolämpas.

1949: Ej må någon riksdagsman under tilltal ställas eller sin frihet berövas 
för sina gärningar eller yttranden i denna egenskap, utan att den kamma
re, till vilken han hörer, sådant tillåtit genom uttryckligt beslut, däruti 
minst fem sjättedelar av de röstande instämt. Ej heller skall någon riks
dagsman kunna förvisas från den ort, där riksdag hålles. Skulle någon en
skild man eller någon kår, militär eller civil, eller ock någon menighet, av 
vad namn de vara må, antingen av egen drift eller med anledning av be
fallning, våldföra riksdagen, dess kamrar eller utskott eller någon enskild 
riksdagsman, eller störa friheten i deras överläggningar och beslut, vare så
dant, där det ej är högförräderi, ansett som uppror; vad om försök, förbe-
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redelse eller stämpling till uppror eller underlåtenhet att avslöja sådant 
brott är stadgat äge jämväl motsvarande tillämpning. Det ankommer på 
riksdagen att i laga ordning låta beivra förbrytelser, varom här är fråga.

Bliver riksdagsman, under tid då session pågår, eller under resa till eller 
ifrån riksdagen, när man vet honom i sådant ärende stadd vara, med ord 
eller gärning ofredad, gälle därom vad angående våld eller förolämpning 
emot Konungens ämbetsmän, i eller för ämbete, i allmän lag stadgat är. 
Samma lag vare, om riksdagens fullmäktige, revisorer eller justitieombuds
man eller militieombudsman, eller sekreterare eller kanslibetjänte i någon 
av riksdagens kamrar eller i något dess utskott, i eller för utövning av så
dan befattning, våldföres eller förolämpas.

1965: Ej må talan mot riksdagsman väckas eller friheten honom berövas 
för hans gärningar eller yttranden i denna egenskap, utan att den kamma
re, till vilken han hörer, sådant tillåtit genom uttryckligt beslut, däruti 
minst fem sjättedelar av de röstande instämt. Ej heller skall någon riks
dagsman kunna förvisas från den ort, där riksdag hålles. Skulle någon en
skild man eller någon kår, militär eller civil, eller ock någon menighet, av 
vad namn de vara må, antingen av egen drift eller med anledning av be
fallning, våldföra riksdagen, dess kamrar eller utskott eller någon enskild 
riksdagsman, eller störa friheten i deras överläggningar och beslut, vare så
dant, där det ej är högförräderi, ansett som uppror; vad om försök, förbe
redelse eller stämpling till uppror eller underlåtenhet att avslöja sådant 
brott är stadgat äge jämväl motsvarande tillämpning. Det ankommer på 
riksdagen att i laga ordning låta beivra förbrytelser, varom här är fråga.

Bliver riksdagsman, under tid då session pågår, eller under resa till eller 
ifrån riksdagen, när man vet honom i sådant ärende stadd vara, med ord el
ler gärning ofredad, gälle därom vad angående våld eller förolämpning emot 
Konungens ämbetsmän, i eller för ämbete, i allmän lag stadgat är. Samma 
lag vare, om riksdagens fullmäktige, revisorer eller ombudsmän, eller sekre
terare eller kanslibetjänte i någon av riksdagens kamrar eller i något dess ut
skott, i eller för utövning av sådan befattning, våldföres eller förolämpas.

1969: Ej må talan mot riksdagsman väckas eller friheten honom berövas 
för hans gärningar eller yttranden i denna egenskap, utan att riksdagen så
dant tillåtit genom uttryckligt beslut, däruti minst fem sjättedelar av de 
röstande instämt. Ej heller skall någon riksdagsman kunna förvisas från 
den ort, där riksdag hålles. Skulle någon enskild man eller någon kår, mili
tär eller civil, eller ock någon menighet, av vad namn de vara må, antingen 
av egen drift eller med anledning av befallning, våldföra riksdagen, dess ut
skott eller någon enskild riksdagsman, eller störa friheten i deras överlägg
ningar och beslut, vare sådant, där det ej är högförräderi, ansett som upp-
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ror; vad om försök, förberedelse eller stämpling till uppror eller underlå
tenhet att avslöja sådant brott är stadgat äge jämväl motsvarande tillämp
ning. Det ankommer på riksdagen att i laga ordning låta beivra förbrytel
ser, varom här är fråga.

Bliver riksdagsman, under tid då session pågår, eller under resa till eller 
ifrån riksdagen, när man vet honom i sådant ärende stadd vara, med ord 
eller gärning ofredad, gälle därom vad angående våld eller förolämpning 
emot Konungens ämbetsmän, i eller för ämbete, i allmän lag stadgat är. 
Samma lag vare, om riksdagens fullmäktige, revisorer eller ombudsmän, 
eller sekreterare eller kanslibetjänte i riksdagen eller i något dess utskott, i 
eller för utövning av sådan befattning, våldföres eller förolämpas.

Stadgandet om ofredandet av riksdagsman under resa i § in flyttades med 1865-66 
års grundlagsändring till §110.

§ in.
1809: Blifwer någon Riksdagsman, under påstående Riksdag eller under 
des resor til och ifrån Riksdagen, med ord eller gerningar ofredad, sedan 
han tilkännagifwit, at han i sådant ärende stadd är, då skal sådant såsom 
Edsöres brott anses och straffas,

1865-66: Beskylles Riksdagsman för grof missgerning, må han ej i häkte 
kunna inmanas förr än, efter anställd ransakning, Domaren sådant skäligt 
pröfwat, så wida han ej å bar gerning funnen warder; dock gälle, om han, 
efter Domstols kallelse, sig ej inställer, hwad Allmänna Lagen i thy fall 
stadgar. Ej må Riksdagsman i andra fall, än som i denna och nästföregåen
de § sagda äro, sin frihet beröfwas.

Riksdagens Fullmäktige och Revisorer kunna ej, i och för sin befattning, 
emottaga befallningar utan af Riksdagen allena, och enligt dess Instruktio
ner, ej eller till redo och answar ställas, utan efter Riksdagens beslut.

1897: Beskylles riksdagsman för grov missgärning, må han ej i häkte kun
na inmanas förr än, efter anställd rannsakning, domaren sådant skäligt 
prövat, så vida han ej å bar gärning funnen varder; dock gälle, om han, ef
ter domstols kallelse, sig ej inställer, vad allmänna lagen i ty fall stadgar. Ej 
må riksdagsman i andra fall, än som i denna och nästföregående § sagda 
äro, sin frihet berövas.

Fullmäktige i riksbanken och i riksgäldskontoret samt riksdagens reviso
rer kunna ej, i och för sin befattning, emottaga befallningar utan av riks
dagen allena, och enligt dess instruktioner, ej heller till redo och ansvar 
ställas, utan efter riksdagens beslut.

Stadgandet om ofredandet av riksdagsman under resa i § in flyttades med 1865-66 
års grundlagsändring till § no.
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§ 112.
1809: Uti Riksdagsmanna-walen må icke någon Embets- och Tjensteman 
med sin Embetsmyndighet obehörigen werka. Gör någon det, miste Syss
lan.

Uti riksdagsmannavalen må icke någon ämbets- och tjänsteman med sin 
ämbetsmyndighet obehörigen verka. Gör någon det, miste sysslan.

§ 113.
1809: Taxeringsmän, som Riksens Ständers Bewillnings föreskrifter å de
ras wägnar tillämpa, skola ej för Debitering eller Taxering kunna til något 
answar ställas.

1865-66: Taxeringsmän, som riksdagens bevillnings föreskrifter å dess 
vägnar tillämpa, skola ej för debitering eller taxering kunna till något an
svar ställas.

§ 114-
1809: Konungen låte samtelige Riksens Ständer deras Privilegier, Förmo- 
ner, Rättigheter och Friheter åtnjuta; beroende det på samteliga Riks-Stån- 
dens öfwerenskommelse och Konungens bifall at låta dem undergå de för
ändringar och jemkningar, som Rikets behof kunna fordra. Inga nya 
Privilegier, et Riks-Stånd rörande, kunna utan Konungens och alla Riks- 
Ståndens wetskap och samtycke utgifwas och meddelas.

1865-66: De forna riksståndens privilegier, förmåner, rättigheter och fri
heter skola, där de ej ägt oskiljaktigt sammanhang med den stånden förut 
tillkommande representationsrätt, och således med denna upphört, fortfa
rande gälla. Ej må ändring eller upphävande därav ske, utan genom Kon
ungens och riksdagens sammanstämmande beslut och med bifall, om frå
gan rörer ridderskapet och adelns eller prästerskapets privilegier, för
måner, rättigheter och friheter, i förra fallet av ridderskapet och adeln samt 
i det senare av allmänt kyrkomöte.

Övergångsstadganden

1919: Nämnd, varom i 103 § sägs, skall tillsättas år 1921, då ock kom- 
mitterade skola förordnas jämlikt 108 §.

1921: Genom beslut av Konung och riksdag må vid omläggning av stats- 
regleringsåret därav betingade ändringar vidtagas i redan fastställd riksstat 
eller staten regleras och bevillningen fastställas för annan tid än kalender
år.

1945: Bestämmelserna i 18 § 2 mom. samt 22 § 1 mom. i vad sistnämnda
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moment avser ansökan, varom i 18 § 2 mom. förmäles, skola i deras äldre 
lydelse fortfarande gälla intill dess, enligt vad därom i allmän lag stadgas, 
den nya rättegångsbalken skall lända till efterrättelse. I fråga om mål, som 
enligt nyssnämnda lag skola behandlas jämlikt äldre lag, skola ock däref
ter 18 § 2 mom. samt, i nyss angiven del, 22 § 1 mom. i deras äldre lydel
se äga tillämpning.

De nya bestämmelserna i 31 § skola ej äga tillämpning, där före ikraft
trädandet åtgärd för återbesättande av rådmanstjänst eller av tjänst såsom 
magistratssekreterare i Stockholm vidtagits.

1949: Bestämmelserna i 18 § 2 mom. samt 22 § 1 mom. i vad sistnämnda 
moment avser ansökan, varom i 18 § 2 mom. förmäles, skola i deras äldre 
lydelse fortfarande gälla intill dess, enligt vad därom i allmän lag stadgas, 
den nya rättegångsbalken skall lända till efterrättelse. I fråga om mål, som 
enligt nyssnämnda lag skola behandlas jämlikt äldre lag, skola ock däref
ter 18 § 2 mom. samt, i nyss angiven del, 22 § 1 mom. i deras äldre lydel
se äga tillämpning.

De nya bestämmelserna i 31 § skola ej äga tillämpning, där före ikraft
trädandet åtgärd för återbesättande av rådmanstjänst eller av tjänst såsom 
magistratssekreterare i Stockholm vidtagits.

Mål som avses i 20 § i dess äldre lydelse skola fortfarande uti högsta 
domstolen företagas och avgöras.

Bestämmelserna i 96 och 101 §§ skola i deras äldre lydelse gälla såvitt 
angår fall där i stället för militära rättegångslagen äldre lag äger tillämp
ning.

De nya bestämmelserna i 31 § skola ej äga tillämpning, där före ikraft
trädandet åtgärd för återbesättande av borgmästaretjänst vidtagits.

Intill början av nästa års riksdag skall § 53 första stycket bibehålla sin 
nuvarande lydelse.

Vad 108 § regeringsformen och 70 § riksdagsordningen, i deras äldre ly
delse, innehålla om tryckfrihetskommittén skall alltjämt tillämpas, så 
länge den äldre tryckfrihetsförordningen fortfarande gäller eller eljest en
ligt övergångsbestämmelserna till den nya tryckfrihetsförordningen åtgärd 
ankommer på tryckfrihetskommittén.

1953: Bestämmelserna i 18 § 2 mom. samt 22 § 1 mom. i vad sistnämnda 
moment avser ansökan, varom i 18 § 2 mom. förmäles, skola i deras äldre 
lydelse fortfarande gälla intill dess, enligt vad därom i allmän lag stadgas, 
den nya rättegångsbalken skall lända till efterrättelse. I fråga om mål, som 
enligt nyssnämnda lag skola behandlas jämlikt äldre lag, skola ock däref
ter 18 § 2 mom. samt, i nyss angiven del, 22 § 1 mom. i deras äldre lydel
se äga tillämpning.
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Mål som avses i 20 § i dess äldre lydelse skola fortfarande uti högsta 
domstolen företagas och avgöras.

Bestämmelserna i 96 och 101 §§ skola i deras äldre lydelse gälla såvitt 
angår fall där i stället för militära rättegångslagen äldre lag äger tillämp
ning.

Intill början av riksdagen näst efter den, under vilken den nya lydelsen 
av § 53 slutligt antagits, skall stadgandet i sin äldre lydelse alltjämt äga till- 
lämpning.

1965: Val av riksdagens krigsdelegation skall första gången äga rum inom 
sex dagar efter det Konungen låtit i riksdagen uppläsa öppet brev om änd
rad lydelse av § 73 riksdagsordningen.

Intill utgången av juni månad närmast efter det den nya lydelsen av 
§§24 och 26 slutligt antagits, skola stadgandena i sin äldre lydelse alltjämt 
äga tillämpning.

Till dess den lag, som omförmäles i § 3 6 i dess nya lydelse, trätt i kraft, 
skola §§35 och 36 i sin äldre lydelse alltjämt äga tillämpning.

1969: Regeringsformen skall tillämpas i sin nya lydelse från och med den 1 
januari 1971.

Meddelas beslut enligt 30 § riksdagsordningen om uppskov med det val 
till riksdagen som skall äga rum i september 1970 och om förlängning av 
de vid utgången av samma år utlöpande valperioderna, medför beslutet 
motsvarande uppskov med tillämpningen av regeringsformen i dess nya ly
delse.

Utskott som tillsatts innan riksdagsordningen i dess nya lydelse erhållit 
kraft av grundlag skall anses upplöst vid ikraftträdandet.

Förekommer i lag eller författning bestämmelse som innehåller hänvis
ning till eller som eljest avser utskott enligt riksdagsordningen i dess äldre 
lydelse, skall bestämmelsen i stället gälla finansutskottet. Inkommer till 
följd härav framställning till finansutskottet, äger utskottet överlämna till 
riksdagen att besluta hur framställningen skall beredas.

Avser den enligt 1971:2 beslutade ändringen, som gäller 12 och 53 §§.

Äldre bestämmelser tillämpas intill dess lagen (1909:38 s. 3) om Kungl. 
Maj:ts regeringsrätt upphört att gälla.

Avser den enligt 1971:30 beslutade ändringen, som gäller 18 och 25 §§.

Äldre bestämmelser tillämpas intill dess Konungen och riksdagen bestäm
mer annat.

Avser den enligt 1971:31 beslutade ändringen, som gäller upphävande av 24 §.
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1809: Til yttermera wisso hafwe Wi detta med Wår a namns underskrif- 
wande och Wåra insegels undertryckande welat bestyrka, stadfästa och 
bekräfta, som skedde i Stockholm den Sjette dagen i Junii månad År efter 
Christi Börd Et Tusende Åtta Hundrade och pâ det Nionde.

å Ridderskapets och Pâ Preste-Stândets På Borgare-Ståndets Pâ Bonde-Ståndets
Adelns wägnar wägnar wägnar wägnar
M. Ankarsvärd. Jac. Ax. Lindblom. H. N. Schwan. Lars Olsson.

7. t. Landmarskalk. Taleman. h. t. Taleman. n. w. Taleman.

Detta alt, som föreskrifwit står, wele Wi ej allenast Sjelfwe för oryggelig 
Grundlag antaga: utan bjude och befalle jemwäl i Nåder, at alle de, som 
Oss och Wåre efterträdare, samt Riket med huldhet, lydno och hörsamhet 
förbundne äro, böra denna Regerings-Form erkänna, i akttaga, efterlefwa 
och hörsamma. Til yttermera wisso hafwe Wi detta med Egen Hand un- 
derskrifwit och bekräftat, samt Wårt Kongl. Insegel låtit weterligen hänga 
här nedanföre, som skedde, i Wår Residence-Stad Stockholm, den Sjette 
Dagen i Junii Månad, Året efter Wår Herres och Frelsares Jesu Christi 
Börd, det Et Tusende Åttahundrade och på det Nionde.

CARL.

Till yttermera visso have vi detta med våra namns underskrivande och 
våra insegels undertryckande velat bestyrka, stadfästa och bekräfta, som 
skedde i Stockholm den sjätte dagen i juni månad år efter Kristi börd ett 
tusende åtta hundrade och på det nionde.

1 ridderskapets och 
adelns vägnar;

1. ANKARSVÄRD
1.1. Lantmarskalk.

(L. S.)

På prästeståndets 
vägnar: 

JAC. AX. LINDBLOM 
talman.
(L. S.)

På borgareståndets 
vägnar: 

H. N. SCHWAN 
h. t. Talman. 

(L. S.)

På bondeståndets 
vägnar: 

LARS OLSSON, 
n. v. Talman.

(L. S.)

Detta allt, som föreskrivet står, vele Vi ej allenast Själve för orygglig grund
lag antaga: utan bjude och befalle jämväl i nåder, att alla de, som Oss och 
Våre efterträdare, samt riket med huldhet, lydno och hörsamhet förbund
ne äro, böra denna regeringsform erkänna, iakttaga, efterleva och hörsam
ma. Till yttermera visso have Vi detta med egen hand underskrivit och be
kräftat, samt Vårt Kungl. insegel låtit veterligen hänga här nedanföre, som 
skedde, i Vår residensstad Stockholm, den sjätte dagen i juni månad, året 
efter Vår Herres och Frälsares Jesu Kristi börd, det ett tusende åtta hun
drade och på det nionde.

CARL.
(L. S.)
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Riksdagsordningen 1866

Här återges riksdagsordningen i ursprunglig lydelse från 1866. Doku
mentet ingår i skriften ”Nya Riksdags-Ordningen af Kongl. Maj:t och 
Rikets Ständer fastställd den 22 Juni 1866 jemte Kongl. Maj:ts kungö
relse om vissa Domsagors och städers indelning i valkretsar för Riks- 
dagsmannaval af den 4 Juli 1866”. (Albert Bonnier, Stockholm 1866).

Ursprunglig lydelse och senare ändringar finns i ”Riksdagsordningen 
1866-1966, utgiven på uppdrag av kommittén för firande av 
representationsreformens 1 oo-årsjubileum”. Stockholm 1966.

Vi CARL med Guds Nåde, Sveriges, Norges, Götes och Wendes Konung, 
Göre veterligt: att sedan Rikets Ständer i grundlagsenlig ordning, antagit 
det af Oss framställda förslag till ny Riksdags-ordning, så eger denna Riks- 
dags-ordning, jemlikt 82 § Regeringsformen, kraft af grundlag, sådan den 
ord för ord härefter följer:

Vi efterskrifne Sveriges Rikes Ständer, Grefvar, Friherrar, Biskopar, Rid- 
derskap och Adel, Presterskap, Borgerskap och Menige Allmoge, som nu, 
å egne och hemmavarande medbröders vägnar, till allmän riksdag försam
lade äro, göre veterligt: att, sedan Kongl. Maj:t medelst nådig Proposition 
af den 5 Januari 1863 till vår pröfning, i enlighet med 81 § Regeringsfor
men, öfverlemnat ett förslag till ny Riksdags-ordning, så hafve Vi, efter 
grundlagsenlig behandling af detta vigtiga ärende, antagit omförmälda nå
digst framställda förslag, så lydande:

Allmänna grunder.
§1-
Svenska Folket representeras af Riksdagen, fördelad i två Kamrar, den För
sta och den Andra, hvilka i alla frågor hafva lika behörighet och myndig
het.

Riksdagsmännen kunna i utöfvandet af sin befattning icke bindas af 
andra föreskrifter än Rikets grundlagar.
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§
Lagtima Riksdag skall, i kraft af Rikets Regeringsform och utan särskild 
kallelse, sammanträda hvarje år den 15 Januari eller, om helgdag då in
träffar, dagen derefter.

Urtima Riksdag sammankallas, då Konungen så nödigt finner, äfvensom 
i de fall, hvarom i Regeringsformens 91, 92, 93 och 94 §§ förmäles. Hos 
urtima Riksdag må endast förekomma ärende, som föranledt Riksdagens 
sammankallande eller af Konungen eljest för densamma framlägges, så 
ock hvad med dylikt ärende står i oskiljaktigt sammanhang.

§ 3-
Riksdagsmännen utses till båda Kamrarna genom val för viss tid; dock 
eger Konungen, innan den tid tilländagått, att förordna om nya val i hela 
Riket till båda Kamrarna eller den ena af dem.

§ 4- e
Ej må någon Riksdagsman förmenas att sin riksdagsmannabefattning ut- 
öfva; dock gäller under krigstid undantag härutinnan för militärpersoner, 
då de af Konungen i Rikets tjenst beordras.

§ 5-
Lagtima Riksdag kan ej utan egen begäran upplösas förr än den varit fyra 
månader tillsammans, derest icke Konungen, medan Riksdagen är samlad, 
förordnar om nya val till båda Kamrarna eller den ena af dem. I dessa fall 
skall Riksdagen, med bibehållande af sin egenskap utaf lagtima, samman
träda å den tid inom tre månader från det Riksdagen blef upplöst, som 
Konungen bestämmer, och må den ej vidare af Konungen upplösas förr än 
fyra månader från det senare sammanträdets början förflutit.

Urtima Riksdag eger Konungen, när Han för godt finner, åtskilja, och 
vare urtima Riksdag alltid upplöst innan tid för lagtima Riksdags sam
manträde infaller.

Kamrarnas bildande.
a) Första kammaren.

§6.
Första Kammarens ledamöter skola, för en tid af nio år, utses af Lands
tingen och Stadsfullmäktige i de städer, som ej i Landsting deltaga. Hvarje 
Landsting och sådan stad, som nu nämnd är, väljer, efter folkmängden 
inom sitt område, en Riksdagsman för hvarje fullt tal af trettiotusen. Går 
ej folkmängden upp till trettiotusen, väljes dock en Riksdagsman.
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§ 7-
Val till Riksdagsman i Första Kammaren anställes af vederbörande Lands
ting och Stadsfullmäktige, så ofta ledighet uppstår, eller då Konungen för
ordnat nya val. Landsting sammanträder för det ändamål, der så erford
ras, till urtima möte.

§ 8.
Riksdagsman i Första Kammaren, som vid riksdags början sin befattning 
icke nio år innehaft, må dermed till riksdagens slut fortfara, ändå att under 
tiden nio år från valet förflyta.

§ 9-
Till Ledamöter i Första Kammaren kunna endast väljas män, som uppnått 
trettiofem års ålder samt ega och minst tre år näst före valet egt fastighet 
till taxeringsvärde, ej understigande åttatiotusen riksdaler, eller ock till 
Staten skatta samt under tid, som nyss är sagd, skattat för minst fyra tusen 
riksdaler årlig inkomst af kapital eller arbete. Kommer Riksdagsman, efter 
det han vald blifvit, i den ställning, att han ej längre skulle varit valbar till 
Ledamot i Kammaren, frånträder han sin befattning.

§ io.
För den, som blifvit till Ledamot i Första Kammaren utsedd, utfärdas vid 
valförrättningens slut fullmakt, som, när valet verkställts af Landsting, un- 
derskrifves af dess Ordförande, med kontrasignation af Landstingets Se
kreterare, och då valet skett af stad, undertecknas af Stadsfullmäktiges 
Ordförande, jemte två af dessa Fullmäktige. Fullmakterna böra hafva föl
jande lydelse:

”1 kraft af det riksdagsmannaval, som af N. N. Landsting (Stadsfull
mäktige i N. N. stad) blifvit den - - förrättadt, varder N. N. härigenom be- 
fullmäktigad att för en tid af nio år från nämnda dag vara Ledamot af 
Riksdagens Första Kammare.” Ort och tid.

§ ii.

Är någon missnöjd med riksdagsmannaval som af Landsting eller Stads
fullmäktige förrättadt är, må han deröfver hos Konungen anföra underdå
niga besvär. Han eger för sådant ändamål hos Landstingets Sekreterare el
ler Stadsfullmäktiges Ordförande äska behörigt protokollsutdrag, hvilket 
genast eller inom högst två dagar derefter bör till klaganden utlemnas; och 
skall han, vid förlust af talan, sina till Konungen ställda besvär, sist inom 
en månad efter valförrättningens slut, ingifva till Konungens Befallnings- 
hafvande, som genom kungörelse, hvilken i allmänna tidningarna införes, 
utsätter viss kort tid, inom hvilken underdånig förklaring må öfver besvä
ren till Konungens Befallningshafvande aflemnas. Sedan den tid tillända-
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gått, har Konungens Befallningshaf vande att besvär shandlingarna jemte de 
förklaringar, som må hafva inkommit, ofördröjligen till Konungen insän
da, för att i Dess Högsta Domstol skyndsamt föredragas och afgöras.

§ 12.
Riksdagsman i Första Kammaren eger ej att för denna befattning något 
arfvode uppbära. Vill han befattningen sig afsäga, eger han det göra vid 
valtillfället eller sedermera, mellan riksdagar, hos Konungens Befallnings- 
hafvande.

b) Andra Kammaren.

§ i3-
i. Andra Kammarens Ledamöter väljas för en tid af tre år, räknade från 

och med Januari månads början året näst efter det, under hvilket valet skett.
2. A landet, hvartill i fråga om Riksdagsmannaval äfven räknas de stä

der, som icke hafva egen jurisdiktion, och köpingar, utses för hvarje dom
saga en Riksdagsman. Domsaga med större folkmängd än fyratiotusen 
varde dock af Konungen, såvidt ske kan häradsvis, indelad i två valkretsar, 
som välja hvardera en Riksdagsman.

3. I hvarje stad, som eger en folkmängd af tiotusen eller mer, utses en 
Riksdagsman för hvarje fullt tal af tiotusen. Öfriga städer med egen juris
diktion skola första gången af Konungen, och derefter hvart tionde år af 
Kammaren, ordnas, såvidt ske kan länsvis, i särskilda valkretsar, som 
hvardera utse en Riksdagsman, och skall hvarje sådan valkrets innehålla 
en folkmängd af minst sextusen och högst tolftusen.

§ 14-
Valrätt tillkommer inom den kommun, der han bosatt är, en hvar i kom
munens allmänna angelägenheter röstberättigad man, hvilken antingen 
eger eller med stadgad åborätt innehafver fast egendom på landet eller i 
stad till ett taxeringsvärde af minst ett tusen riksdaler, eller för lifstid eller 
för minst fem år arrenderar jordbruksfastighet till taxeringsvärde, ej un
derstigande sextusen riksdaler, eller ock erlägger till Staten bevillning för 
en till minst åttahundra riksdaler uppskattad årlig inkomst.

§ 15-
Val till Riksdagsmän i Andra Kammaren verkställas inom September må
nads utgång näst före början af de tre år, för hvilka valen gälla.

Förordnar Konungen nya val eller afgår eljest Riksdagsman för Andra 
Kammaren innan den tid, för hvilken han blifvit vald, tilländalupit, verk
ställes ofördröjligen nytt val för den återstående tiden.
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§ i6.
Valen förrättas, för landet, inför Domhafvanden medelst elektorer, som ut
ses inför Kommunalstämmans Ordförande eller, om kommunen utgöres af 
stad, hvarom i 13 § 2 mom. förmäles, den för sådan stad särskildt tillsatta 
styrelse. För hvarje kommun väljes en elektor och derutöfver, efter folk
mängden, en för hvarje fullt tal af ett tusen.

I de valkretsar, som bestå af två eller flere städer, utses inför Magistraten 
en elektor för hvarje stad och derutöfver, efter folkmängden, en för hvarje 
fullt tal af femhundra. Dessa elektorer sammanträda till Riksdagsmanna- 
val inför Magistraten i den stad inom valkretsen, som största folkmängden 
eger.

Kommuner, som hafva att gemensamt välja Riksdagsman, ega dock be
gagna det omedelbara valsättet, derest flertalet af de röstberättigade så be
slutar. Då förslag härom af de röstberättigade i en kommun väckes medelst 
beslut, fattadt inför Kommunalstämmas Ordförande, Magistrat eller den 
för stad utan egen jurisdiktion särskildt tillsatta styrelse, varder sådant 
meddeladt Konungens Befallningshafvande, som från öfriga till valkretsen 
hörande kommuner infordrar de röstberättigades röster och utfärdar kun
görelse om utgången, efter thy som de flesta afgifna rösterna varit för bifall 
eller afslag. I sistnämnda fall kan frågan icke förr, än en tid af fem år der- 
efter förflutit ånyo upptagas. Beslutas åter förändringen, träder den i kraft 
vid det val, som näst efter en månad från kungörelsens utfärdande inträf
far, och gäller för en tid af minst fem år, hvarefter beslut om dess upphö
rande kan på lika sätt som om dess införande fattas. Vid de omedelbara 
valen afgifvas rösterna, särskildt för hvarje kommun, inför Kommunal
stämmas Ordförande, Magistrat eller för stad särskildt tillsatt styrelse; och 
skola för rösternas sammanräknande och fullmakts utfärdande åt den, 
som de flesta rösterna erhållit, valprotokollen insändas, för kommunerna å 
landet till Domhafvanden och för städer med egen jurisdiktion till Magis
traten i den stad, som största folkmängden eger.

I stad, som har att ensam sända en eller flere Riksdagsmän, förrättas va
len omedelbart inför Magistraten; och må, der flere Riksdagsmän skola ut
ses, staden, på sätt om val till Stadsfullmäktige är stadgadt, kunna indelas 
i valkretsar.

§ 17-
Vid såväl elektors- som riksdagsmannaval tillkommer hvarje röstande en 
röst. Den, som dervid erhållit de flestas röster, vare lagligen vald, och skil
je lotten emellan dem, som erhållit lika röstetal.

Vid dessa val skola till efterrättelse tjena de för kommunerna gällande 
röstlängder, som böra innehålla anteckning om dem, hvilka enligt 14 § val
rätt tillkommer.
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§ i8.
Konungens Befallningshafvande åligger att, när val till Riksdagsman i 
Andra Kammaren erfordras, derom underrätta vederbörande valförrätta- 
re, som låter tid och ort för valet i kyrkorna kungöra, med särskild före
skrift att elektorsval, der det eger rum, skall hållas minst åtta dagar före 
riksdagsmannavalet. Skulle i någon församling offentlig gudstjenst ej för
rättas å söndag, då kungörelsen bör uppläsas, skall, på presterskapets an
modan, vederbörande kronobetjent kungörelsen skyndsamt kringsända.

För kallelse till elektorsval gäller i tillämpliga delar hvad om kallelse till 
Kommunalstämma och allmän Rådstuga stadgadt är.

Der elektorsval hållet är, skall Ordföranden i Kommunalstämma eller i 
Magistrat, som valet förrättat, åt den eller dem, som fått elektorsbefatt- 
ning sig uppdragen, såsom fullmakt meddela till riktigheten bestyrkt ut
drag af valprotokollet.

§ T9-
Till ledamöter i Andra Kammaren kunna endast väljas män, som uppnått 
tjugufem års ålder samt, enligt 14 §, ega och minst ett år näst före valet egt 
valrätt inom den kommun eller någon af de kommuner, för hvilka de väljas.

§ 20.
För den, som blifvit utsedd till Ledamot i Andra Kammaren, utfärdas oför- 
dröjligen fullmakt, underskrifven för valkrets å landet af Domhafvanden, 
- för stad, som ensam sänder Riksdagsman, af stadens Magistrat, - och för 
valkrets, som består af flera städer, af den Magistrat, som valet slutligen 
handlagt. Fullmakterna böra hafva följande lydelse:

”Vid riksdagsmannaval, som den — hållits i N. N. domsaga” (”N. N. 
valdistrikt af N. N. domsaga”) eller ”i N. N. stad” (”städer”), ”har N. N. 
blifvit utsedd till Ledamot af Riksdagens Andra Kammare för en tid af tre 
år, räknade från och med den 1 Januari nästkommande år” (eller om val 
hållits till följd af Konungens förordnande om nya val eller om Riksdags
man eljest afgått innan den tid, för hvilken han blifvit vald, tilländalupit: 
”för tiden till den 1 Januari år —”), ”hvarom detta länder till bevis och 
fullmakt.” Ort och tid.

§ 21.
Riksdagsman, som för Andra Kammaren vald blifvit, må ej denna befatt
ning sig undandraga, med mindre han företer giltiga skäl för afsägelse. Så
som sådana anses:

i. de hinder allmänna lagen upptager såsom laga förfall;
2. ålder öfver 60 år;
3. att den valde tillförene såsom Riksdagsman bevistat tre lagtima riks

dagar.
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Afsägelse af riksdagsmanna-uppdrag, som göres vid valtillfälle, pröfvas 
af valförrättaren. Sker afsägelse efteråt, mellan riksdagar, pröfvas den af 
Konungens Befallningshafvande.

§ 22.
i. Är någon missnöjd med val till Riksdagsman i Andra Kammaren, må 

man deröfver anföra besvär hos Konungens Befallningshafvande i valorten 
eller, der fråga om val för flere städer handlagts inom särskilda län, hos Be- 
fallningshafvanden i det län, der slutliga handläggningen skett. För detta 
ändamål eger klaganden hos Domhafvanden eller Magistrat, som slutligen 
handlagt valfrågan, äska behörigt protokollsutdrag, hvilket genast eller 
inom högst två dagar derefter bör till klaganden utlemnas; och skall han, 
vid förlust af talan, sist inom åtta dagar efter valförrättningens slut ingifva 
sina besvär till Konungens Befallningshafvande, som, på sätt i n § stad
gas, lemnar vederbörande tillfälle att sig förklara samt sist innan nästa 
dags utgång, efter det den för förklarings afgifvande bestämda tid tillända- 
lupit, sitt utslag i målet utfärdar.

2. Den med Konungens Befallningshafvandes utslag missnöjde, eger 
att, sist inom åtta dagar efter deraf erhållen del, till Konungens Befall
ningshafvande inlemna sina besvär ställda till Konungen, hvarefter med 
målet vidare så förhålles, som ofvan i n § sägs.

3. Vill någon klaga öfver beslut, hvarigenom af honom gjord afsägelse 
af riksdagsmanna-uppdrag ej blifvit godkänd, förfares i afseende derå, om 
afsägelsen egt rum vid valtillfälle, enligt mom. 1 i denna § och, om afsä- 
gelsen efteråt skett hos Konungens Befallningshafvande, enligt mom. 2.

§ 2.3.
Hvarje Ledamot af Andra Kammaren åtnjuter af statsmedel ersättning för 
resekostnad till och från riksdagen samt arfvode af ett tusen tvåhundra 
riksdaler för hvarje lagtima riksdag; dock att, när antingen Konungen upp
löser Riksdag, innan den varit fyra månader tillsammans, eller Ledamot af 
Kammaren eljest afgår från sin befattning under riksdagen, innan så lång 
tid af dess sammanträde förflutit, så och under urtima riksdag, Kamma
rens Ledamot undfår, jemte resekostnadsersättning, i dagtraktamente tio 
riksdaler, hvilket dock ej må öfverstiga sammanlagdt ett tusen tvåhundra 
riksdaler.

Den Ledamot af Kammaren, som icke i rätt tid vid riksdagen sig instäl
ler, skall för hvarje dag han uteblifver vara förlustig tio riksdaler af arfvo- 
det.
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c) Gemensamma bestämmelser.

§ 24.
Rösträtt må ej utöfvas af annan valberättigad än den, som vid valtillfälle 
personligen sig inställer.

§ 25-
Befinnes vid riksdagsmannaval, hvilka böra med slutna sedlar förrättas, 
valsedel lyda å person, som ej är valbar, eller på flera eller färre, än som vid 
valtillfället böra väljas, eller innefattar valsedel någon tvetydighet i anseen
de till den eller de valdas namn, skall samma sedel anses ogild.

§ 26.
Riksdagsmanna-befattning kan endast utöfvas af Svenska medborgare, 
som bekänna sig till kristen-protestantisk lära.

Ej må såsom Riksdagsman godkännas:
a) den som står under förmynderskap;
b) den som till borgenärer all sin egendom afträdt och icke, på sätt lag 

förmår, gitter visa, att han från deras kraf befriad är;
c) den som för vanfrejdande brott är under tilltal, eller blifvit för sådant 

brott till ansvar dömd eller under framtiden ställd;
d) den som är förlustig medborgerligt förtroende eller förklarats ovärdig 

att inför rätta föra andras talan;
e) den som blifvit förvunnen att hafva vid riksdagsmannaval med pen

ningar eller gåfvor sökt värfva röster, eller emot vedergällning afgifvit sin 
röst, eller genom våld eller hot stört valfriheten.

§ 27.
Derest någon varder för samma tid vald till Ledamot af begge Kamrarna 
eller till Ledamot af endera för två eller flera valkretsar, må på honom an
komma att bestämma i hvilkendera Kammaren han vill inträda eller för 
hvilken valkrets han vill anses till Riksdagsman vald. Dock åligger honom 
att hos Konungens Befallningshafvande i den ort, för hvilken han riks- 
dagsmanna-uppdrag ej mottager, derom göra skyndsam anmälan.

§ 28.
Hos Konungen göres af hvardera Kammaren anmälan om de ledigheter 
inom Kammaren, hvilka skola under samma eller innan nästa riksdag ge
nom val fyllas, hvarefter Konungen anbefaller Dess Befallningshafvande 
föranstalta, att nya val anställas.

Om emellan riksdagar ledighet i någondera Kammaren genom Leda
mots afgång uppstår, åligger Konungens Befallningshafvande tillse och för
anstalta, att nytt val anställes.
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§ 2-9-
Medan Riksdag samlad är, må ej Riksdagsman sin befattning sig afsäga, 
utan att han visar sådant hinder, som godkännes af den Kammare, till hvil- 
ken han hörer; dock att härigenom ingen ändring sker i hvad ofvan är 
sagdt om rätt att vid valtillfälle riksdagsmanna-uppdrag sig afsäga.

§ 3°-
Hvardera Kammaren eger att bestämma påföljd af böter för den Kamma
rens Ledamot, som sig vid riksdagen ej i rätt tid inställer och derför ej visar 
laga förfall, eller som eljest, utan tillstånd af Kammaren, från riksdags - 
öfverläggningarna förfallolöst sig afhåller. Dessa böter tillfalla Statsverket.

Riksdags början och upplösning.
§ 3i-
Riksdagen skall sammanträda i Rikets hufvudstad utom i de fall, då fien
des framträngande eller pest eller andra lika vigtiga hinder göra det omöj
ligt eller för Riksdagens frihet och säkerhet vådligt. Konungen tillkommer 
då, på sätt Regeringsformen i 50 § stadgar, att annan riksdagsort utsätta 
och kungöra.

§ 3*-
i. Den, som blifvit till Riksdagsman vald, skall, första gången han efter 

valet till riksdag sig inställer, inför Justitie-statsministern, eller den Kon
ungen i hans ställe förordnar, sin fullmakt till granskning uppvisa å den 
dag Riksdagen sammanträder eller, om Riksdagsman senare sig inställer, 
så snart derefter ske kan. Denna granskning, som skall ske i närvaro af tre 
bland Fullmäktige i Rikets Bank och tre bland Fullmäktige i Riksgälds- 
kontoret, har till föremål att undersöka, huruvida fullmakterna blifvit i fö- 
reskrifven form utfärdade, och skall vid den riksdag, för hvilken nya val af 
begge Kamrarnas eller enderas samtliga Ledamöter egt rum, vara inom tre 
dagar fulländad, men vid andra riksdagar samma dag, då fullmakterna 
uppvisas.

2. Hvardera Kammaren tillkommer dock sedan att pröfva behörigheten 
till riksdagsmannakallets utöfvande, ej mindre för sådana dess medlem
mar, hvilkas fullmakter ej blifvit godkända, än äfven för dem, emot hvilka 
eljest, till följd af denna grundlag, anmärkning förekommer. Den, om 
hvars riksdagsmannarätt fråga är hos Kammare väckt, bibehåller emeller
tid sin befattning såsom Ledamot i Kammaren, intilldess han blifvit dertill 
obehörig förklarad.
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§33-
Så snart fullmakterna undergått den i mom. i af nästföregående § före- 
skrifna granskning samt berättelse om förloppet dervid blifvit af Justi- 
tie-statsministern, eller den i hans ställe förordnad är, meddelad Kam
rarna, hvar i hvad dess Ledamöter angår, begäre hvardera Kammaren 
ofördröjligen hos Konungen, medelst Deputation, Talman och vice Tal
man, dem Konungen då för hvardera Kammaren, bland dess Ledamöter, 
utnämner.

Talman och vice Talman aflägga inför Konungen följande ed: ”Jag N. 
N., utnämnd och förordnad att vid denna riksdag vara Talman (vice Tal
man) i Första (Andra) Kammaren, lofvar och svär, vid Gud och Hans heli
ga evangelium, att jag vill och skall med all min förmåga upprätthålla och 
försvara konungamakten och Riksdagens rättigheter, i öfverensstämmelse 
med Rikets Regeringsform. Jag skall ock ställa mig till ovilkorlig efterlef- 
nad Rikets öfriga grundlagar. Detta allt lofvar jag troget hålla, så sannt 
mig Gud hjelpe till lif och själ.”

Då i något af de fall, som i 91, 93 och 94 §§ Regeringsformen omförmä- 
las, Riksdagen på de i samma grundlags 95 § nämnda vederbörandes kal
lelse sammanträder, eger hvardera Kammaren att, inom sig, välja Talman 
och vice Talman, hvilka inför Kammaren aflägga den föreskrifna eden.

Innan talman äro förordnade eller valde, efter thy ofvan sägs, föres i 
hvardera Kammaren ordet af den derstädes närvarande Ledamot, som de 
flesta riksdagar bevistat, och, der två eller flere Ledamöter i lika många 
riksdagar deltagit, den af dem, som är till lefnadsåren äldst.

§ 34-
Konungen låter offentligen kungöra den af Honom för riksdags öppnande 
bestämda tid, som ej må utsättas senare än å femte söckendagen efter riks
dags början. På den tid skola Riksdagsmännen, sedan gudstjenst med dem 
hållen är, sammankomma på rikssalen, der Konungen eller, då Han så för 
godt finner, någon af Statsministrarna förer ordet. Vid detta tillfälle låter 
Konungen meddela lagtima Riksdag berättelse om hvad i Rikets Styrelse 
sedan nästföregående lagtima Riksdags sammanträde sig tilldragit, äfven
som till Riksdagen i två exemplar, deraf ett tillställes hvardera Kammaren, 
öfverlemna Propositionen angående Statsverkets tillstånd och behof, inne
fattande äfven förslag rörande sättet att genom bevillningar fylla hvad Sta
ten utöfver de ordinarie inkomsterna erfordrar; men om Riksdagen urtima 
är, kungöres för densamma anledningen till dess sammankallande och 
aflemnas de förslag och framställningar, hvilka skola blifva föremål för 
Kamrarnas öfverläggningar; Konungen dock obetaget att sedermera äfven 
andra förslag framställa.
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Då Konungen, på sätt nu är sagdt, riksdag öppnat, framföre, vid samma 
tillfälle, Kamrarnas Talmän till Konungen, i Kamrarnas namn, deras un- 
dersåtliga vördnad.

§ 35-
Hvardera Kammaren eger utse och förordna sin Sekreterare. Den betje- 
ning, som hvardera Kammaren i öfrigt för sig under Riksdagen anser nö
dig, tillsattes af Talmannen och några utaf Kammaren dertill utsedda Le
damöter, efter samråd med Sekreteraren.

§ 3^-
Vill Konungen, med upplösande af Riksdag, förordna om nya val i hela Ri
ket till båda Kamrarna eller den ena af dem, skall Konungens beslut der
om, sedan Han låtit till rikssalen kalla Riksdagen, densamma derstädes 
meddelas.

Då riksdag skall afslutas, infinna sig, på Konungens kallelse och efter 
förrättad gudstjenst, Riksdagsmännen på rikssalen och framföra genom 
Talmännen sina välönskningar. Derefter uppläses Riksdagsbeslutet, hvar- 
uppå Konungen, Sjelf eller genom någon af Statsministrarna, förklarar 
riksdagen vara afslutad.

Ärendenas beredning.
§ 37-o

i. A hvarje lagtima riksdag skola, inom åtta dagar efter dess öppnande, 
tillsättas: ett Konstitutions-utskott, ett Stats-utskott, ett Bevillnings-utskott, 
ett Banko-utskott samt ett Lagutskott. Dessa Riksdagens ständiga Utskott 
skola bestå: Konstitutions-utskottet af tjugu, Stats-utskottet af tjugufyra, 
Bevillnings-utskottet af tjugu, Banko-utskottet af sexton och Lag-utskottet 
af sexton Ledamöter, hvilka hvardera Kammaren till halfva antalet inom sig 
väljer antingen omedelbart eller, om Kammaren så beslutar, genom Elekto
rer; ankommande på Kamrarnas sammanstämmande beslut att, när sådant 
finnes vara af nöden, tillsätta särskildt Utskott för upptagande af fråga, som 
tillhör ständigt Utskotts behandling, så ock att, derest Utskott anmäler be- 
hof af förstärkning i Ledamöternas antal, sådant bevilja.

2. Hvardera Kammaren eger ock inom sig utse Suppleanter, att, vid in- 
träffadt förfall för Utskottsledamöter, i deras ställe inträda.

3. Derest i någondera Kammaren fråga väckes, som icke tillhör före- 
nämnda Utskotts behandling, men är af beskaffenhet att Utskotts yttrande 
deröfver erfordras, skall för frågans beredande ett tillfälligt Utskott, bestå
ende af så många Ledamöter, som Kammaren nödigt aktar, inom Kamma
ren tillsättas.
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4- Å urtima Riksdag skola ej flere Utskott tillsättas, än som erfordras för 
beredning af de dervid, enligt 2 §, förekommande ärenden.

§ 38.
i. Konstitutions-utskottet tillkommer att granska Rikets grundlagar 

samt att hos Riksdagen föreslå de ändringar deruti, dem Utskottet anser 
högst nödiga eller nyttiga och möjliga att verkställa, så ock att meddela 
utlåtande öfver de från Kamrarna till Utskottet hänvisade grundlagsfrå
gor.

2. Utskottet åligger ock att äska de i Statsrådet förda protokoll, med un
dantag af dem, som angå ministeriella ärenden och kommandomål, hvilka 
endast i hvad som rörer kända och af Utskottet uppgifna händelser kunna 
fordras. Om Utskottets rätt och pligt att, efter granskning af dessa proto
koll, hos Riksdagen anmäla de anmärkningar, hvartill denna granskning 
funnits föranleda, eller eljest vidtaga den med anledning af gjord anmärk
ning erforderliga åtgärd, så ock att, när af Riksdagsman eller af annat Ut
skott än Konstitutions-utskottet fråga blifvit väckt, att Statsrådet eller nå
gon dess Ledamot eller Föredragande sitt embete på obehörigt sätt utöfvat, 
deröfver, före frågans afgörande af Riksdagen, afgifva yttrande, derom är i 
Regeringsformen stadgadt.

3. Utskottet tillkommer j em väl att, då olika meningar mellan Kamrarna 
uppstå, till hvilket Utskott uppkomna frågor och ämnen böra hänvisas, 
derom besluta, så ock att skilja mellan Kammare och dess Talman, då den 
senare vägrar proposition.

§ 39-
i. Stats-utskottet, som skall undfå del af Konungens angående Statsver

kets tillstånd och behof till Riksdagen aflåtna Proposition och ega tillgång 
till alla Statsverkets räkenskaper och handlingar, åligger att granska, ut
reda och uppgifva Stats- och Riksgälds-verkens tillstånd och förvaltning 
samt föreslå ej mindre hvad till fyllandet af deras behof erfordras, sedan 
nödiga indragningar och besparingar blifvit iakttagna, än äfven beloppet 
af de summor, hvilka, jemlikt 63 § Regeringsformen, skola för särskilda 
händelser afsättas, så ock att uppgifva, huru mycket bör genom bevillning- 
ar utgöras.

2. Utskottet tillkommer ock att efterse och granska, huruvida gjorda el
ler förordnade utbetalningar af statsmedlen icke öfverstigit beloppet af de 
hufvudtitlar, hvilka af Riksdag uti uppgjord statsreglering blifvit fastställ
da, och huruvida utbetalningarna äro grundade på behörigen upprättade 
stater, eller Konungens med vederbörlig kontrasignation utfärdade anord
ningar, samt styrkta med behöriga qvittenser af dem, som medlen emotta- 
git. Skulle, mot Riksdagens beslut, de till någon hufvudtitel anslagna sum-
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mor befinnas dragna till andra ändamål än dem, som under samma 
hufvudtitel höra, eller något af Riksdagen faststäldt anslag befinnas öfver- 
skridet, skall Utskottet hos Kamrarna göra anmälan emot den embetsmän, 
som en sådan anordning kontrasignerat, hvarefter förfares enligt 106 och 
107 §§ i Regeringsformen. Ej må dock, emot föreskriften i 90 § Rege
ringsformen, Utskottet i något klander af Konungens gjorda anordningar 
ingå; ej heller de för statsutgifterna redovisande tjenstemän personligen för 
Utskottet eller Riksdagen till ansvar ställas, utan må, der så nödigt finnes, 
hos Konungen af Riksdagen anmälas de anledningar, som förekommit att 
emot någon sådan tjenstemän i laglig ordning ansvar yrka.

§ 40.
Bevillnings-utskottet åligger att bereda alla dit från Kamrarna hänvisade 
frågor, som angå förändring uti föreskrifterna om bevillnings utgörande, 
att förslagsvis beräkna inkomsterna af de särskilda bevillningarna, och att, 
sedan Statsverkets behof blifvit utredda och bestämda, opåmint föreslå 
sättet för bevillningens ökande, om det erfordras, eller dess minskande, om 
sådant kan ega rum, och i sammanhang dermed till Riksdagen afgifva för
slag till bevillnings-stadgar. Utskottet må derjemte uti bevillningsfrågor fö
reslå hvad det anser billigt och nyttigt.

§ 4i-
Banko-utskottet tillhörer att undersöka Riksbankens styrelse och tillstånd 
samt att hos Kamrarna föreslå och i mål, för hvilka Utskottet fått sig sådan 
makt af Riksdagen uppdragen, gifva föreskrifter om Bankens förvaltning.

§ 42.
i. Lag-utskottet skall meddela utlåtande öfver de från Kamrarna dit 

hänvisade förslag till stiftande, ändring, förklaring eller upphäfvande af 
allmän civil-, kriminal- och kyrkolag; börande under civil- och kriminal
lag äfven förstås de delar af krigslagar och författningar rörande krigsvä
sendet, som ega tillämpning till medborgare utom krigsstaten.

2. Utskottet skall ock granska Justitie-ombudsmannens afgifna redogö
relse, äfvensom hans embetsdiarier och registratur, samt med utlåtande 
deröfver till Riksdagen inkomma.

§43-
Ej må Statsråds-ledamot eller Justitieråd i Utskott eller val till Utskott del
taga; ej heller någon, af hvilken Riksdagen kan fordra redo och ansvar, in
väljas i Utskott, der redovisning för hans egna embetsåtgärder kan före
komma.

RIKSDAGSORDNINGEN 1866 343



§ 44-
Utskotten välja, hvart inom sig, Ordförande och vice Ordförande. Intill- 
dess sådant val försiggått, föres ordet af den Ledamot, som de flesta riks
dagar bevistat och, der två eller flera i lika många riksdagar deltagit, den af 
dem som är till lefnadsåren äldst. De ständiga Utskotten utse, hvart för sig, 
Sekreterare och, efter samråd med honom, den öfriga betjening, som nödig 
finnes. I tillfälligt Utskott välja Ledamöterne, inom sig, för hvarje särskildt 
mål en föredragande, hvilken det derjemte åligger att uppsätta Utskottets 
yttrande i ämnet.

§ 45-
Alla Utskott skola inom fyra dagar från den, då de blifvit utsedda, sam
manträda. De böra, så fort sig göra låter, afgifva de yttranden, som på dem 
ankomma.

Har Ledamot af Utskott tre gånger å rad, utan laga förfall, från Utskot
tets sammanträden sig afhållit, bör Ordföranden hos vederbörande Kam
mare sådant anmäla, på det annan Ledamot, i Utskottet må, i föreskrifven 
ordning, inväljas.

§46.
Finner Utskott sig behöfva af någon Konungens embetsman eller af all
mänt verk inhemta muntliga eller skriftliga upplysningar, eger Utskottet 
att, genom sin Ordförande, hos den Statsrådets Ledamot, som konungen 
dertill vid hvarje riksdag förordnar, begära Konungens befallning till ve
derbörande att de äskade upplysningarna meddela; dock böra Statskonto
ret samt Banko- och Riksgälds-verken, i frågor om redovisning af medel, 
alla äskade upplysningar omedelbarligen afgifva.

§ 47-
Derest ständigt Utskott anser nödigt att, till öfverläggning om något ären
de, med annat ständigt Utskott sammanträda, skall sådant ske genom De
puterade, på sätt Utskotten derom öfverenskomma. Sålunda sammansatt 
Utskott eger att i frågor, som det handlagt, utlåtande afgifva, utan att Ut
skottens öfrige Ledamöter deruti taga del.

§48.
Då inom Utskott omröstning med slutna sedlar anställes, bör en sedel all
tid uttagas och förseglas, hvilken öppnas endast i det fall, att rösterna vid 
sammanräknandet befinnas lika delade. Är pluralitet redan vunnen, bör 
den aflagda sedeln genast ouppbruten förstöras.

Ledamot, som i Utskotts beslut ej instämt, är obetaget att jemte Utskot
tets yttrande lemna Kamrarna del af sin skiljaktiga mening, som i sådant 
fall bör till Utskottet skriftligen afgifvas. Dock må Utskottets betänkande 
derigenom icke uppehållas.
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§ 49-
Expeditioner från Utskott underskrifvas af Ordföranden.

§ 50.
Äskar Konungen af Riksdagen särskilda Deputerade att med Honom 
öfverlägga om ärenden, dem Han pröfvar böra hemliga hållas, utväljas 
dertill tolf Ledamöter, deraf hvardera Kammaren inom sig utser sex. Desse 
Deputerade ega dock ej makt att fatta beslut, utan endast att till Konung
en afgifva yttranden öfver de mål, Konungen dem meddelar. Sekreterare 
och öfrige tjenstemän hos dessa Deputerade förordnas af Konungen.

Ärendenas behandling i Kamrarna
§ 5i-
Talmännen eller, i händelse af förfall för dem, vice Talmännen åligger, hvar 
för sin Kammare, att utfärda kallelse till sammanträden, att ärendena der- 
vid föredraga, att upptaga, reda och framställa de yttrade meningarna, att 
göra propositioner för besluts fattande och vidmakthålla ordning vid sam
manträdena, allt efter de föreskrifter denna grundlag innehåller. Dock må 
den, som talmansbefattningen utöfvar, ej deltaga i öfverläggning eller om
röstning och ej heller något annat föreslå, än som erfordras till verkställig
het af grundlagarna, af Riksdagens eller Kamrarnas särskilda beslut eller i 
öfrigt af de reglementariska stadganden, som för riksdagsärendernas be
handling blifvit antagna.

Talman eger ej makt att, utan Kammarens samtycke, något dess sam
manträde afsluta.

§ 52-
Vid Kammares sammanträde eger hvarje dess Ledamot rätt att till proto
kollet fritt tala och utlåta sig i alla frågor, som under öfverläggning kom
ma, och om lagligheten af allt, som inom Kammaren sig tilldrager. En hvar 
yttrar sig i den ordning, han dertill sig anmält och uppropad blifver, och 
må ej någon vara berättigad att tala utom protokollet. Ingen må tillåta sig 
personligen förolämpande uttryck; sker det, eger Kammaren pröfva, huru
vida den Ledamot, som sålunda sig förgått, må af Talmannen erhålla tjen- 
lig föreställning och varning, eller om saken bör till laga domstols behand
ling öfverlemnas eller ock alldeles förfalla.

§53-
Ej må Riksdagen eller Kamrarne i Konungens närvaro öfver något ämne 
rådpläga eller besluta.

Uti hvardera Kammaren ega Statsrådets Ledamöter tillträde, med rättig-
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het att deltaga i öfverläggningarna men ej i besluten, der de ej äro Leda
möter af Kammaren. Dock må ej Statsrådets Ledamöter i de fall, då dem 
enligt Regeringsformen uppdraget är att Riksstyrelsen föra, ej heller 
omyndig Konungs Förmyndare, öfvervara Kamrarnas öfverläggningar el
ler beslut.

I mål, som personligen rörer någon Ledamot i Kammare, må han väl 
öfverläggningarna, men ej beslutet, öfvervara.

§54-
Konungens Skrifvelser och Propositioner med det undantag, som i 34 § 
förmäles, tillställas båda Kamrarna genom en Statsrådets Ledamot samt 
böra alltid vara åtföljda af Statsrådets och, i frågor om stiftande, ändring, 
förklaring eller upphäfvande af allmän civil-, kriminal- och kyrkolag, jem- 
väl af Högsta Domstolens yttrande.

§55-
Motion i ämne, som tillhör ständigt Utskotts behandling, må af Riksdags
man i den Kammare, han tillhör, göras inom tio dagar från riksdags öpp- 

. nande. Sedermera må sådan fråga, med undantag af grundlagsförslag, icke 
kunna af Riksdagsman väckas, utan såvida den af redan inom någondera 
Kammaren fattadt beslut eller upptaget ärende eller annan under Riksda
gen inträffad händelse omedelbarligen föranledes.

I ämne, som icke tillhör ständigt Utskotts behandling, kan motion, så 
länge Riksdagen är samlad, framställas.

Motion bör alltid skriftligen till protokollet aflemnas. Ej må i en skrift 
flere mål af olika beskaffenhet sammanföras.

§ 5^-
Konungens Propositioner, så ock motioner i ämnen, som tillhöra ständigt 
Utskotts behandling, kunna icke till åtgörande i Kammare företagas, innan 
Utskott deröfver afgifvit yttrande. Angår motion annat ämne, och rörer 
det ej Kammaren enskildt, kan motionen ej utan remiss till Utskott bifal
las. Frågor, som röra någondera Kammaren enskildt, må genast afgöras.

57-
Derest af Riksdagsman eller annat Utskott, än Konstitutions-utskottet, 
fråga hos Kamrarna väckes, att Statsrådet eller någon dess Ledamot eller 
Föredragande sitt embete på obehörigt sätt utöfvat, böra dervid endast föl
jande ordalag nyttjas; ”Det är anledning till anmärkning mot Statsrådet, 
eller den eller den Ledamoten eller Föredraganden, hvarom remiss begäres 
till Konstitutions-utskottet, inför hvilket anledningen skall uppgifvas.” Så
dan remiss skall då genast ovägerligen verkställas. Vid Kammares öfver- 
läggning om sådan fråga gälle i afseende på Konungens beslut uti mål, som
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röra enskilda personers eller korporationers rättigheter och angelägenhe
ter, hvad uti 107 § Regeringsformen stadgadt är.

§ 58.
När proposition eller motion första gången i Kammare förekommer, skall 
den, såframt ej Kammaren enhälligt densamma genast till Utskott förvi
sar, ligga på bordet till nästa sammanträde, då sådan hänvisning bör ske, 
derest frågan ej nedlägges eller, om den rörer Kammaren enskildt, eljest 
blifver afgjord. Hvarje Ledamot eger i målet afgifva yttrande, hvilket jem- 
väl till Utskottet öfverlemnas; men ej må deraf remissen till Utskottet 
uppehållas.

Uppstår fråga till hvilket Utskott ett mål bör hänvisas, skall denna fråga 
blott för det sammanträde, då den väckt blifvit, kunna läggas på bordet, 
men vid det nästföljande ovilkorligen afgöras.

§ 59-
Betänkande, som af ständigt eller i dess ställe särskildt tillsatt Utskott af- 
gifvits, skall i begge Kamrarna för ärendets afgörande, såvidt ske kan, 
samtidigt föredragas. Efter betänkandets första föredragning skall detsam
ma hvila på bordet. Vid nästa föredragning, ehvad öfverläggning då eger 
rum eller ej, må det, på flere Ledamöters förenade begäran, åter göras hvi- 
lande. Men då saken tredje gången förekommer, skall den till afgörande 
företagas.

Betänkande, som afgifvits af tillfälligt Utskott, föredrages i den Kamma
re, som Utskottet tillsatt, och förfares derefter vidare med målet, såsom 
nyss är sagdt.

Utskotts förberedande hemställanden och förfrågningar må genast afgö
ras, derest icke någon Kammarens Ledamot bordläggning begär.

§ 60.
När ärende skall slutligen afgöras, böra dertill hörande handlingar upplä
sas, såframt någon Kammarens Ledamot sådant äskar. Ej må något mål, 
deri öfverläggning egt rum, till slutligt afgörande företagas förr än Kam
maren på Talmannens hemställan förklarat öfverläggningen slutad; böran
de derefter proposition framställas. Kan fråga blifva föremål för bifall eller 
afslag, bör Talmans första proposition lyda på bifall. Om denna besvaras 
med nej, och anmärkningar i saken blifvit under öfverläggningen gjorda, 
bör den följande propositionen i enlighet med dem uppställas. Innefattar 
ett förslag flera delar, som ej lämpligen kunna i ett sammanhang afgöras, 
bör särskild proposition å hvardera delen framställas i enahanda ordning, 
som nu är föreskrifven. - Proposition skall alltid endast med ja eller nej be
svaras, och Talmannen tillkännagifve sin uppfattning af det svar, som lem-
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nats, hvarvid skall bero, såvida ej votering begäres, hvilken då ej må väg
ras; en hvar i öfrigt obetaget att låta sin särskilda mening i protokollet an
tecknas. Ingen må försöka att beslutet genom ny öfverläggning upprifva. - 
Då voteras skall, bör voteringsproposition jemte tydlig kontraproposition 
genast författas, justeras och anslås, samt omröstningen straxt derefter 
verkställas; men ej må proposition göras, om votering skall ega rum, ej 
heller någon omröstning derom tillåtas.

Omröstning skall alltid ske med tryckta och omärkta, enkla, slutna och 
hoprullade sedlar, och bör, till undvikande af lika röstetal för ja och nej, i 
mål, der blott enkel pluralitet erfordras, Talmannen vid hvarje omröstning 
före sedlarnes uppräkning en bland dem uttaga och genast förseglad afläg- 
ga. Om vid sammanräknandet af de öfriga sedlarna rösterna befinnas lika 
delade, skall den förseglade sedeln öppnas och afgöra beslutet. Är plurali
tet redan vunnen, bör den aflagda sedeln ouppbruten genast förstöras.

§ 61.
Talman må ej vägra proposition, utom när han finner väckt fråga strida 
mot grundlags lydelse; och bör han då alltid anföra skälen till sin vägran. 
Derest Kammaren ändock yrkar proposition, skall Talman ega att förklara 
öfverläggningen hvilande, och målet förvisas då till Konstitutions-utskot- 
tet, som det åligger att ofördröj ligen inkomma med motiveradt och be- 
stämdt utlåtande öfver frågans stridighet eller enlighet med grundlagen. Å 
hvad Utskottet förklarat icke vara mot grundlag stridande kan proposition 
sedermera ej vägras.

§ 62.
Kammares beslut i fråga, som icke rörer Kammaren enskildt, skall Med- 
kammaren genom utdrag af protokollet delgifvas. Har målet varit af stän
digt eller i dess ställe särskildt tillsatt Utskott handlagdt, skall ock detta 
om beslutet på enahanda sätt underrättas. Derest Ledamot, som i Kamma
rens beslut ej instämt, vill sin särskilda mening hos Med-kammaren anmä
la, skall sådant vara honom obetaget; börande han i slikt fall sin skiljakti
ga mening skriftligen till protokollet aflemna, hvarefter den genom 
protokollsutdrag Med-kammaren delgifves; men ej må häraf i något fall 
beslutets expedierande uppehållas.

§63.
När fråga, hvaröfver Utskott sig utlåtit, till afgörande förekommer, eger 
Kammaren att antingen genast, med bifall till utlåtandet eller utan afseen- 
de å hvad Utskottet föreslagit, fatta sitt beslut, eller, om ämnet anses fordra 
ytterligare utredning, målet till Utskottet återförvisa.

Stanna Kamrarne öfver någon fråga, deri ständigt eller i dess ställe sär-
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skildt tillsatt Utskott sig yttrat, uti hufvudsakligen eller till vissa delar oli
ka beslut, då skall Utskottet söka att de olika meningarna, så vida möjligt 
är, sammanjemka och med förslag derom till Kamrarna inkomma.

Om frågan varit af tillfälligt Utskott handlagd och den Kammare, som 
Utskottet tillsatt, icke afslår den i frågan väckta motion, skall beslutet ge
nom utdrag af protokollet delgifvas Med-kammaren, som derpå om frå
gan beslutar antingen genast eller efter dess hänvisning till ett för frågans 
vidare utredning inom Kammaren tillsatt Utskott. Derest Kammaren då 
icke antager det af den Kammare, som saken först handlagt, fattade beslut, 
varder det afslaget eller med ändring återlemnadt till sistnämnda Kamma
re, hvilken i senare fallet har att målet till ny öfverläggning företaga samt 
eger att, om Med-kammarens beslut icke oförändradt antages, ärendet dit 
ånyo öfverlemna till förnyad ompröfning.

Hvad Kamrarne sammanstämmande besluta, det vare Riksdagens be
slut. Blifva Kamrarne ej, efter den behandling ofvan är nämnd, om ett be
slut ense, skall frågan, utom i de fall 65 § upptager, anses hafva för den 
riksdagen förfallit.

§64.
Förslag till stiftande, ändring, förklaring eller upphäfvande af grundlag, 
hvarom fråga endast vid lagtima riksdag må väckas, kan å samma riksdag 
förkastas, men ej slutligen antagas eller bifallas i vidsträcktare mån, än så
som ett förslag, hvilket till den lagtima riksdag, som, efter förrättade nya 
val i hela Riket till Andra Kammaren, först sammanträder, skall hvila, för 
att då ånyo pröfvas. Varder förslaget dervid af begge Kamrarna antaget, 
blifver det Riksdagens beslut; egande Kamrarne ej rätt att uti hvilande för
slag ändring göra. Ej må beslut öfver hvilande förslag till annan riksdag, 
än nu är nämndt, uppskjutas, utan att Konungen och begge Kamrarne der
om äro ense.

§ ^5-
När i fråga om statsutgifter eller bevillning, eller angående Riksbankens el
ler Riksgälds-kontorets styrelse och förvaltning, inkomster och utgifter, 
Kamrarne fatta stridiga beslut, som ej uppå vederbörligt Utskotts förslag 
varda sammanjemkade, skola begge Kamrarne hvar för sig rösta om de 
olika beslut, hvari hvardera förut stannat; kommande den mening, som 
dervid erhåller de flesta Ledamöters af båda Kamrarna sammanräknade 
röster, att gälla såsom Riksdagens beslut. För att vid sådan omröstning fö
rekomma lika antal röster, skall i Andra Kammaren afläggas och förseglas 
en sedel, hvilken, i händelse de öfriga sammanräknade rösterna utfalla 
lika, öppnas och afgör frågan. Är pluralitet redan vunnen, bör den aflagda 
sedeln ouppbruten genast förstöras.
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§ 66.
Då val till Konung eller Thronföljare skall förrättas, tillsättes en Nämnd, 
bestående af sextiofyra personer, af hvilka hvardera Kammaren genom slu
ten omröstning inom sig utser trettiotvå, med uppdrag att, vid förefallande 
skiljaktighet mellan Kamrarna bestämma valet. Dagen efter, sedan Nämn
den är utsedd, skrida Kamrarne till val af Konung eller Thronföljare. För
enas Kamrarne om en och samma person, är han att såsom utkorad anse. 
I annat fall afgör Nämnden. Dock må ej hos densamma komma under om
röstning andra än de, som i hvardera Kammaren erhållit flesta rösterna, 
egande ingendera Kammaren att flera än en kandidat framställa. Nämn
dens Ledamöter, hvilka ej i och för denna befattning må uteslutas från de
ras riksdagsmannarätt i Kamrarna, sammanträda dagen efter den, då valet 
i Kamrarna förrätta dt är, och skiljas ej åt förr än valförrättningen är full
gjord. Den af de begge under omröstning komna personerna, på hvilken 
då inom Nämnden de flesta rösterna falla, är behörigen vald. I den händel
se, som 94 § Regeringsformen omförmäler, skall Nämnden väljas inom ti
onde dagen efter den, som i riksdagskallelsen är till Riksdagens samman
komst utsatt.

§ 67.
Skall Förmyndare för omyndig Konung tillsättas, utses af Kamrarna, sist 
dagen efter riksdagens öppnande, en Nämnd, på det sätt och till det antal 
personer, som i nästföregående § sagdt är. Denna Nämnd röstar om de af 
Riksdagen till antalet bestämda Förmyndare, som skola vara en, tre eller 
fem. Hvarje Ledamot af Nämnden upptecknar å en sluten vallista de män, 
dem han anser förtroendet värdiga, och så många, att de med en person 
öfverstiga det af Riksdagen bestämda antalet. Af dem, som dervid kommit 
i åtanke, ställes först den, som flesta rösterna erhållit, under ny omröst
ning, då Nämndens pluralitet gifver Utslaget. På samma sätt förfares med 
den, som näst honom blifvit af de flesta kallad o. s. v., till dess det före- 
skrifna antalet af Förmyndare blifvit fyldt. Nämnden kan ej förr åtskiljas, 
än valet fulländadt är; och gäller detta val såsom Riksdagens beslut.

Om så händer, att Kamrarne ej inom tre dagar efter riksdagens öppnan
de om Förmyndarnas antal åsämjas, förordnas på enahanda sätt och till 
lika antal, som ofvan angående Nämnden är sagdt, en särskild Nämnd, att 
medelst omröstning denna fråga med samma kraft och verkan som Riks
dagens beslut, inom två dagar afgöra; skolande sedermera den utsedda 
Nämnden, likaledes inom två dagar, hafva valet förrättat, så att i alla hän
delser förmyndarevalet, inom sju dagars förlopp från Riksdagens öppnan
de, må vara verkstäldt.
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§ 68.
Till följd af Regeringsformens 96 § skall h varje lagtima Riksdag förordna 
en för lagkunskap och utmärkt redlighet känd man att hafva tillsyn öfver 
lagarnas efterlefnad af domare och embetsmän samt att inför den Riksrätt, 
som i bemälda grundlags 102 § till dess inrättning och göromål beskrifves, 
eller vid andra vederbörliga domstolar tilltala dem, som i sina embetens ut
öfning anses af väld, mannamån eller annan orsak hafva någon olaglighet 
begått eller underlåtit att sina embetspligter behörigen fullgöra.

Denne Riksdagens Justitie-ombudsman, hvilkens rättigheter och ålig
ganden ytterligare såväl i Regeringsformen som genom särskild instruk
tion utstakas, väljes af fyratioåtta för tillfället nämnda valmän, af hvilka 
hvardera Kammaren inom sig utser tjugufyra. Dessa valmän, hvilka böra 
till valförrättningen sammanträda samma dag, då de blifvit utsedde, och ej 
må åtskiljas förr än valet är fulländadt, skola först samfäldt, medelst slut
na sedlar, hvar för sig föreslå den man, som de anse böra komma under 
omröstning. Falla dervid rösterne till mer än hälften på en man, är han be
hörigen vald. Äro åter rösterna så delade mellan flere, att sådan pluralitet 
för någon icke eger rum, anställes ny omröstning med slutna sedlar till an
tagande af den, som de flesta rösterna erhållit, eller, om han icke antages, 
af den, som näst honom blifvit af de flesta kallad o. s. v. Skulle, sedan alla 
omröstningarna försiggått, likväl ingen hafva erhållit den här föreskrifna 
pluralitet, anställes ny omröstning öfver alla dem, som vid den första om
röstningen blifvit satte i fråga; skolande den, som erhållit de flesta röster
na, anses behörigen vald.

Valmännen böra vid samma tillfälle, då Justitie-ombudsman utses, och 
på enahanda sätt, välja en man af de egenskaper, som hos denna embets- 
man erfordras, för att honom efterträda, ifall han, innan nästa lagtima 
Riksdag anställt nytt val af Justitie-ombudsman, skulle med döden afgå, 
samt att utöfva embetet under den tid Justitie-ombudsmannen kan vara af 
svår sjukdom eller annat laga förfall derifrån hindrad.

I händelse Justitie-ombudsmannen, under det Riksdag är församlad, af- 
säger sig förtroendet, eller med döden afgår, insätter Riksdagen genast i 
embetet den man, som blifvit till hans efterträdare utsedd. Skulle Justitie
ombudsmannens utsedde efterträdare, under riksdag afsäga sig det erhåll
na förtroendet eller i justitie-ombudsmans-embetet insättas eller med dö
den afgå, utväljes på ofvan stadgade sätt en annan behörig man i hans 
ställe.

Inträffar något af dessa fall mellan riksdagarna, skall Riksdagens rätt 
härutinnan genom dess Fullmäktige i Banken och Riksgälds-kontoret ut- 
öfvas.
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§
Lagtima Riksdag skall hvart tredje år tillsätta en Nämnd af fyratioåtta per
soner, deraf hvardera Kammaren genom sluten omröstning inom sig utser 
tjugufyra, och hvilken Nämnd, i den ordning 103 och 104 §§ Regerings
formen stadga, eger att döma, huruvida Högsta Domstolens samtlige Le
damöter gjort sig förtjenta att i deras vigtiga kall bibehållas, eller om visse 
af dem, utan bevisligen begångna fel och brott, hvarom Regeringsformens 
102 § handlar, likväl kunna anses böra från utöfningen af Konungens 
domsrätt skiljas.

Denna Nämnd träder samma dag den blifvit vald tillsammans. Nämn
dens samtlige Ledamöter rösta först, man för man, öfver den frågan: Skall 
omröstning anställas till uteslutande af någon bland Högsta Domstolens 
Ledamöter? Besvaras denna fråga enhälligt eller af de flesta rösterna med 
nej, blifva Högsta Domstolens samtlige Ledamöter bibehållne. Besvaras 
den åter med ja, uppgör hvar och en af Nämnden en sluten lista på dem af 
Högsta Domstolens Ledamöter, flera eller färre, som han anser böra entle
digas. De tre bland dessa, som då fått det största antal röster emot sig, stäl
las hvar efter annan under ny omröstning, hvarvid två tredjedelar af rös
terna fordras mot den eller dem, som skola anses vara från Riksdagens 
förtroende uteslutne; och förhålles derefter såsom i Regeringsformens 
103 § vidare föreskrifves.

§ 7°-
Lagtima Riksdag skall hvart tredje år förordna sex för kunskaper och lär
dom, kända män att, jemte Justitie-ombudsmannen, som bland dem för 
ordet, utöfva vård öfver tryckfriheten. Desse Komiterade, af hvilka två, 
utom Justitie-ombudsmannen, skola vara lagfarne, väljas medelst omröst
ning genom tjugufyra valmän, deraf hvardera Kammaren inom sig utser 
tolf. Afgår mellan Riksdagarna någon bland Komiterade, välja de öfrige 
till det lediga rummet en behörig man.

§ 7^-
Hvarje lagtima Riksdag skall genom fyratioåtta valmän, af hvilka hvardera 
Kammaren inom sig utser tjugufyra, välja Fullmäktige att, jemlikt särskilda 
reglementen, Riksbankens och Riksgälds-kontorets medel och tillhörigheter 
förvalta. Desse Fullmäktige skola i hvartdera verket vara sju; egande Ord
förande afgörande röst, derest i frågor, som hos Fullmäktige komma under 
omröstning, rösterne för två skiljaktiga meningar utfalla lika. Valen ske 
medelst slutna sedlar sålunda, att för hvartdera verket först utses den, som 
bland Fullmäktige skall blifva Ordförande, och sedan de öfrige sex; till
kommande Fullmäktige för hvartdera verket att sjelfve bland sig välja en 
vice Ordförande, att föra ordet när hinder för Ordföranden inträffar.
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§ 7^
A hvarje lagtima Riksdag förordnas Revisorer till ett antal af tolf för hvart 
år, hvilka till halfva antalet af hvardera Kammaren utses, att enligt Rege
ringsformen och särskild instruktion granska Statsverkets, Riksbankens 
och Riksgälds-kontorets tillstånd, styrelse och förvaltning. Hvarje revision 
skall omfatta ett års afslutade räkenskaper. Revisionsförrättningen tager 
årligen sin början den 15 Augusti eller, om helgdag då inträffar, dagen der- 
efter och skall inom två månaders tid vara fullbordad.

Revisorerne välja sjelfva inom sig Ordförande, hvilken eger afgörande 
röst, derest, vid omröstning, rösterne i något fall äro lika.

De anmärkningar, som Revisorerna finna sig befogade att i sin berättel
se till Riksdagen framställa, skola, sedan förklaringar deröfver inkommit, 
af nästföljande lagtima Riksdag öfverlemnas till vederbörande Utskotts 
granskning och vidare behandling.

§ 73-
På samma gång och på lika sätt, som Fullmäktige och Revisorer enligt fö
regående två §§ utses, tillsättas jemväl Suppleanter, att, vid inträffande för
fall för dem, träda i deras ställen, nemligen för Fullmäktige i Riksbanken 
tre, för Fullmäktige i Riksgälds-kontoret likaledes tre och för hvarje års 
Revisorer sex.

§ 74-
Riksdagens Nämnder och Valmän utse sjelfve inom sig Ordförande.

§ 75-
Vid alla val iakttages, att namnsedlarne, såframt de skola blifva gällande, 
böra vara enkla, slutna, hoprullade, omärkta och fria såväl från all tvety
dighet i anseende till personernas namn, som från oriktighet i anseende till 
deras antal. Mellan personer, som vid val undfått lika antal röster, skiljes 
genom lottning, när så erfordras.

§ 7^
Vid justering kan ett beslut ej ändras, men väl må sådana tillägg göras, 
hvarigenom ingen ändring i beslutet uppkommer. Ur protokoll må vid jus
teringen, med Kammarens bifall och den talandes begifvande, uteslutas 
dennes uttryck och äfven öfverläggning, som deraf följt; dock kunna ej så
dana uttryck uteslutas, på hvilka beslutet tydligen sig grundar.

§ 77•
Riksdagsman, som varit frånvarande då något beslut fattats inom den 
Kammare han tillhörer, skall ega att derefter till protokollet anmäla, det 
han ej i berörda beslut deltagit, men icke hafwa makt att tala å deras be
slut, som derwid närwarit.
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§ 78.
De reglementariska föreskrifter, som för riksdagsgöromålen och ordningen 
hos Kamrarna och Utskotten anses till iakttagande jemte grundlagarna nö
dige, eger Riksdagen eller i ämne, som angår Kammare enskildt, denna 
Kammare att fastställa. Ej må något deri införas, som mot grundlag eller 
annan gällande lag strider.

Meddelande af Riksdagens beslut.
§79-
De framställningar till Konungen, hvilka Riksdagen beslutar, skola, äfven- 
som svaren på Hans till Riksdagen aflåtna förslag, genom skrifvelser till 
Konungen aflemnas. A Konungens Propositioner i frågor om stiftande, 
ändring, förklaring eller upphäfvande af grundlag, skola Riksdagens svar, 
derest beslutet innefattar bifall till Konungens förslag, på rikssalen å dag, 
som Konungen utsätter, öfverlemnas.

§80.
I mål, som blifvit af ständigt eller i dess ställe särskildt tillsatt Utskott 
handlagda, skola de från Riksdagen utgående skrifvelser uppsättas och ex
pedieras af Kansliet hos det Utskott, som ärendet beredt.

Uppsättandet och expedierandet af andra för begge Kamrarna gemen
samma skrifvelser, äfvensom af Riksdagsbeslutet, besörjes genom ett sär
skildt Riksdagens Kansli under inseende af två inom Första och två inom 
Andra Kammaren dertill utsedda Ledamöter, hvilka jemväl, tillika med 
Kamrarnas Talmän och vice Talmän, tillkommer att utse och förordna de 
tjenstemän, som Riksdagen anser för detta Kansli erforderliga.

Ej må expedition öfver något Riksdagens beslut utgå förr än den blifvit 
inför Kamrarna justerad. Riksdagsbeslutet skall af Riksdagens Ledamöter 
underskrifvas. Öfrige från Riksdagen utgående expeditioner undertecknas 
endast af Talmännen.

§ 81.
De allmänna stadgar och förordningar, hvilka Konungen och Riksdagen 
gemensamt beslutit, skola endast i Konungens namn och med Dess under
skrift utfärdas.

§ 82.
De i Kamrarna förda protokoll och öfriga riksdagshandlingar skola på 
Statens bekostnad, så tidigt ske kan, af trycket utgifvas, de senare fullstän
digt och protokollen i den mån Kamrarne hvar för sig förordna.

Till yttermera visso hafve Vi detta med våra namns och insegels under-
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sättande stadfästat och bekräftat, som skedde i Stockholm den tjugonde- 
andra dagen i Juni månad, året efter Christi börd det ett tusende åtta 
hundrade och på det sextionde sjette.

På Ridderskapets och 
Adelns vägnar: 

G. LAGERBJELKE. 
n. v. Landtmarskalk.

(L. S.)

På Borgareståndets vägnar: 
J. G. SCHWAN, 

n. v. Talman.
(L. S.)

På Presteståndets 
vägnar:

H. REUTERDAHL. 
Talman. 

(L. S.)

På Bondeståndets vägnar: 
NILS LARSON.

n. v. Talman.
(L. S.)

Detta allt, som föreskrifvet står, vele Vi ej allenast Sjelfve för orygglig 
grundlag antaga, utan bjude och befalle jemväl i nåder, att alla de, som Oss 
och Våre efterträdare samt Riket med huldhet, lydnad och hörsamhet för
bundne äro, böra denna Riksdags-ordning erkänna, iakttaga, efterlefva 
och hörsamma. Till yttermera visso hafve Vi detta med egen hand under- 
skrifvit och bekräftat, samt Vårt kongl. insegel låtit veterligen hänga här 
nedanför, som skedde i Vår residensstad Stockholm den tjugondeandra da
gen i Juni månad, året efter Christi börd det ett tusende åtta hundrade och 
på det sextionde sjette.

CARL.
(L. S)
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Regeringsformen 1974 i 1974 års lydelse

Detta är 1974 års regeringsform i ursprunglig lydelse. Regeringsformen 
trädde i kraft den 1 januari 197s. Efter texten följer de ändringar som 
har gjorts till och med 2000. Regeringsformen i 2000 års lydelse återges 
i sin helhet sist i boken.

1 kap. Statsskickets grunder

i § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän 

och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamen
tariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Regeringsformen, successionsordningen och tryckfrihetsförordningen 
är rikets grundlagar.

3 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur 

statens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och för
valtning.

4 § Konungen är rikets statschef.

5 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.

6 § I riket finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutande
rätten i kommunerna utövas av valda församlingar.

Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter.

7 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltning
en statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

8 § Domstolar och förvaltningsmyndigheter skall i sin verksamhet iaktta
ga saklighet och opartiskhet. De får ej utan rättsligt stöd särbehandla nå
gon på grund av hans personliga förhållanden, såsom tro, åskådning, ras, 
hudfärg, ursprung, kön, ålder, nationalitet, språk, samhällsställning eller 
förmögenhet.
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2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

i § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
i. yttrande- och tryckfrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat 

sätt meddela uppgifter och framföra åsikter,
2. rätt till information: rätt att inhämta och mottaga uppgifter och upp

lysningar,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och att deltaga i möten,
4. demonstrationsrätt: rätt att ensam eller i grupp framföra åsikter på 

allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra till förening,
6. religionsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra till trossamfund 

och att utöva sin religion,
7. rörelsefrihet: frihet att röra sig inom riket och att lämna riket.

2 § Varje medborgare är skyddad mot att myndighet tvingar honom att 
tillhöra förening eller trossamfund eller att ge sina åsikter till känna.

3 § Varje medborgare är skyddad mot att myndighet utsätter honom för 
kroppsvisitation eller annat påtvingat kroppsligt ingrepp, för husrannsa
kan, för intrång i hans brev-, post- eller teleförbindelser eller för hemlig av
lyssning.

4 § Beträffande tryckfriheten och rätten att taga del av allmän handling 
gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen. Föreskrifter som i 
övrigt närmare utformar de fri- och rättigheter och det skydd som avses i 
1-3 §§ beslutas i den ordning som föreskrives i 8 kap.

5 § Förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgiva
re äger rätt att vidtaga fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag el
ler avtal.

3 kap. Riksdagen

i § Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val.
Riksdagen består av en kammare med trehundrafyrtionio ledamöter. För 

ledamöterna skall finnas ersättare.

2 § Rösträtt vid val till riksdagen tillkommer svensk medborgare som är 
bosatt i riket. Om rösträtt för svensk medborgare som ej är bosatt i riket 
finns bestämmelser i lag. Den som icke har uppnått aderton års ålder se
nast på valdagen eller som är omyndigförklarad av domstol har ej rösträtt.

Frågan huruvida rösträtt enligt första stycket föreligger avgöres på 
grundval av en före valet upprättad röstlängd.

3 § Ordinarie val till riksdagen förrättas vart tredje år.
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4 § Regeringen får förordna om extra val till riksdagen mellan ordinarie 
val. Extra val hålles inom tre månader efter förordnandet.

Efter val till riksdagen får regeringen icke förordna om extra val förrän 
tre månader har förflutit från den nyvalda riksdagens första sammanträde. 
Ej heller får regeringen förordna om extra val under tid då dess ledamöter, 
efter det att samtliga har entledigats, uppehåller sina befattningar i avbi- 
dan på att ny regering skall tillträda.

Bestämmelser om extra val i visst fall finns i 6 kap. 3 §.

5 § Nyvald riksdag samlas på femtonde dagen efter valdagen, dock tidigast 
på fjärde dagen efter det att valets utgång har kungjorts.

Varje val gäller för tiden från det att den nyvalda riksdagen har samlats 
till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas. Denna tid är riksda
gens valperiod.

6 § För val till riksdagen är riket indelat i valkretsar.
Mandaten i riksdagen utgöres av trehundratio fasta valkretsmandat och 

trettionio utjämningsmandat.
De fasta valkretsmandaten fördelas mellan valkretsarna på grundval av 

en beräkning av förhållandet mellan antalet röstberättigade i varje valkrets 
och antalet röstberättigade i hela riket. Fördelningen fastställes för tre år i 
sänder.

7 § Mandaten fördelas mellan partier. Med parti avses varje sammanslut
ning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning.

Endast parti som har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket är 
berättigat att deltaga i fördelningen av mandaten. Parti som har fått färre 
röster deltager dock i fördelningen av de fasta valkretsmandaten i valkrets, 
där partiet har fått minst tolv procent av rösterna.

8 § De fasta valkretsmandaten fördelas för varje valkrets proportionellt 
mellan partierna på grundval av valresultatet i valkretsen.

Utjämningsmandaten fördelas mellan partierna så, att fördelningen av 
alla mandat i riksdagen, med undantag av de fasta valkretsmandat som 
har tillfallit parti med mindre än fyra procent av rösterna, blir proportio
nell mot de i fördelningen deltagande partiernas röstetal i hela riket. Har 
parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten erhållit flera mandat 
än som motsvarar den proportionella representationen i riksdagen för par
tiet, bortses vid fördelningen av utjämningsmandaten från partiet och de 
fasta valkretsmandat det har erhållit. Sedan utjämningsmandaten har för
delats mellan partierna, tillföres de valkretsar.

Vid mandatfördelningen mellan partierna användes uddatalsmetoden 
med första divisorn jämkad till 1,4.
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9 § För varje mandat som ett parti har erhållit utses en riksdagsledamot 
samt ersättare för honom.

io § Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt och som är myndig 
kan vara ledamot av riksdagen eller ersättare för ledamot.

ii § Val till riksdagen får överklagas hos en av riksdagen utsedd valpröv- 
ningsnämnd. Den som har valts till riksdagsledamot utövar sitt uppdrag 
utan hinder av att valet har överklagats. Ändras valet, intager ny ledamot 
sin plats så snart ändringen har kungjorts. Vad nu sagts om ledamot äger 
motsvarande tillämpning på ersättare.

Valprövningsnämnden består av ordförande, som skall vara eller ha va
rit ordinarie domare och som ej får tillhöra riksdagen, och sex andra leda
möter. Ledamöterna väljes efter varje ordinarie val, så snart valet har vun
nit laga kraft, för tiden till dess nytt val till nämnden har ägt rum. 
Ordföranden väljes särskilt. Nämndens beslut får ej överklagas.

12 § Ytterligare bestämmelser i de ämnen som angives i 2-11 §§ samt om 
utseende av ersättare för riksdagsledamöterna meddelas i riksdagsordning
en eller annan lag.

4 kap. Riksdagsarbetet

i § Riksdagen sammanträder till riksmöte årligen. Riksmöte hålles i Stock
holm, om icke riksdagen eller talmannen bestämmer annat av hänsyn till 
riksdagens säkerhet eller frihet.

2 § Riksdagen utser inom sig för varje valperiod en talman samt en förste, 
en andre och en tredje vice talman.

3 § Regeringen och varje riksdagsledamot får i enlighet med vad som när
mare angives i riksdagsordningen väcka förslag i fråga om allt som kan 
komma under riksdagens prövning, om ej annat är bestämt i denna rege
ringsform.

Riksdagen väljer inom sig utskott, däribland ett konstitutionsutskott, ett 
finansutskott och ett skatteutskott, enligt bestämmelser i riksdagsordning
en. Ärende som väckes av regeringen eller riksdagsledamot beredes före 
avgörandet av utskott, om ej annat är bestämt i denna regeringsform.

4 § När ärende skall avgöras i kammaren, får varje riksdagsledamot och 
varje statsråd yttra sig i enlighet med vad som närmare angives i riksdags
ordningen. Bestämmelser om jäv finns i riksdagsordningen.

5 § Vid omröstning i riksdagen gäller som riksdagens beslut den mening 
varom mer än hälften av de röstande förenar sig, om ej annat särskilt an-
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gives i denna regeringsform eller, beträffande frågor som hör till förfaran
det i riksdagen, i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Om förfarandet 
vid lika röstetal finns bestämmelser i riksdagsordningen.

6 § Riksdagsledamot och ersättare får fullgöra uppdrag som ledamot utan 
hinder av tjänsteuppgift eller annan sådan förpliktelse som åligger honom.

7 § Riksdagsledamot eller ersättare får icke lämna sitt uppdrag utan riks
dagens medgivande.

När det finns anledning till det, skall valprövningsnämnden självmant 
pröva om ledamot eller ersättare är behörig enligt 3 kap. 10 §. Den som 
förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag.

Ledamot eller ersättare får i annat fall än som avses i andra stycket skil
jas från uppdraget endast om han genom brott har visat sig uppenbarligen 
olämplig för uppdraget. Beslut härom fattas av domstol.

8 § Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag 
som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att 
resa inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövan
det av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vil
ket minst fem sjättedelar av de röstande har förenat sig.

Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall bestämmelser i 
lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han er
känner brottet eller har tagits på bar gärning eller fråga är om brott för vil
ket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

9 § Under tid då riksdagsledamot är riksdagens talman eller tillhör rege
ringen utövas hans uppdrag som riksdagsledamot av ersättare. Riksdagen 
kan i riksdagsordningen föreskriva att ersättare skall träda i riksdagsleda
mots ställe när denne är ledig.

Bestämmelserna i 6 § och 8 § första stycket om skydd för utövandet av 
uppdrag som riksdagsledamot gäller även talmannen och hans uppdrag.

För ersättare som utövar uppdrag som riksdagsledamot gäller bestäm
melserna om ledamot.

10 § Ytterligare bestämmelser om riksdagsarbetet meddelas i riksdagsord
ningen.

5 kap. Statschefen

i § Statschefen hålles av statsministern underrättad om rikets angelägen
heter. När så erfordras sammanträder regeringen i konselj under statsche
fens ordförandeskap.

2 § Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och
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har fyllt tjugofem år. Han får icke samtidigt vara statsråd eller utöva upp
drag såsom talman eller riksdagsledamot.

Statschefen skall samråda med statsministern, innan han reser utrikes.

3 § Är konungen av sjukdom, utrikes resa eller annan orsak hindrad att 
fullgöra sina uppgifter, inträder enligt gällande tronföljd medlem av kon
ungahuset, som ej är hindrad, för att såsom tillfällig riksföreståndare full
göra statschefens uppgifter.

4 § Utslocknar konungahuset, utser riksdagen en riksföreståndare att full
göra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen utser samtidigt en vice 
riksföreståndare.

Detsamma gäller, om konungen dör eller avgår och tronföljaren ännu ej 
har fyllt tjugofem år.

5 § Har konungen under sex månader utan avbrott varit hindrad att full
göra sina uppgifter eller underlåtit att fullgöra dem, skall regeringen an
mäla det till riksdagen. Riksdagen bestämmer, om konungen skall anses ha 
avgått.

6 § Riksdagen kan utse någon att efter regeringens förordnande tjänstgöra 
som tillfällig riksföreståndare när ingen med behörighet enligt 3 eller 4 § 
kan tjänstgöra.

Talmannen eller, vid förfall för honom, vice talman tjänstgör efter rege
ringens förordnande som tillfällig riksföreståndare, när ingen annan behö
rig kan tjänstgöra.

7 § Konungen kan ej åtalas för sina gärningar. Riksföreståndare kan ej åta
las för sina gärningar som statschef.

6 kap. Regeringen

i § Regeringen består av statsministern och övriga statsråd.
Statsministern utses i den ordning som angives i 2-4 §§. Statsministern 

tillsätter övriga statsråd.

2 § När statsminister skall utses, kallar talmannen företrädare för varje 
partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice 
talmännen och avgiver sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen skall senast på fjärde dagen härefter, utan beredning i ut
skott, pröva förslaget genom omröstning. Röstar mer än hälften av riksda
gens ledamöter mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt.

3 § Förkastar riksdagen talmannens förslag, förfares på nytt enligt 2 §. 
Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, skall förfarandet

REGERINGSFORMEN 1974 I 1974 ÅRS LYDELSE 361 



för utseende av statsminister avbrytas och återupptagas först sedan val till 
riksdagen har hållits. Om ej ordinarie val ändå skall hållas inom tre måna
der, skall extra val förrättas inom samma tid.

4 § När riksdagen har godkänt förslag om ny statsminister, anmäler denne 
så snart det kan ske de av honom utsedda statsråden för riksdagen. Däref
ter äger regeringsskifte rum vid en särskild konselj inför statschefen eller, 
vid förfall för denne, inför talmannen. Talmannen kallas alltid till konsel
jen.

Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens väg
nar.

5 § Förklarar riksdagen att statsministern eller annat statsråd icke åtnjuter 
riksdagens förtroende, skall talmannen entlediga statsrådet. Kan regering
en förordna om extra val till riksdagen, skall dock beslut om entledigande 
ej meddelas om regeringen inom en vecka från misstroendeförklaringen 
förordnar om extra val.

6 § Statsråd skall entledigas om han begär det, statsministern av talman
nen och annat statsråd av statsministern. Statsministern får även i annat 
fall entlediga annat statsråd.

7 § Om statsministern entledigas eller dör, skall talmannen entlediga övri
ga statsråd.

8 § Har regeringens samtliga ledamöter entledigats, uppehåller de sina be
fattningar till dess ny regering har tillträtt. Har annat statsråd än statsmi
nistern entledigats på egen begäran, uppehåller han sin befattning till dess 
efterträdare har tillträtt, om statsministern begär det.

9 § Endast den får vara statsråd som är svensk medborgare sedan minst tio 
år.

Statsråd får icke utöva allmän eller enskild tjänst. Han får ej heller inne
ha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom.

io § Vid förfall för talmannen övertager vice talman de uppgifter som en
ligt detta kapitel ankommer på talmannen.

7 kap. Regeringsarbetet

i § För beredning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli. I 
detta ingår departement för skilda verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar 
ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden 
chefer för departementen.

2 § Vid beredningen av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och
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yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som be
hövs skall tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig.

3 § Regeringsärenden avgöres av regeringen vid regeringssammanträde. 
Regeringsärenden som gäller verkställighet inom försvarsmakten av för
fattningar eller särskilda regeringsbeslut kan dock, i den omfattning som 
angives i lag, under statsministerns överinseende avgöras av chefen för det 
departement till vilket ärendena hör.

4 § Statsministern kallar övriga statsråd till regeringssammanträde och är 
ordförande vid sammanträdet. Minst fem statsråd skall deltaga i rege
ringssammanträde.

5 § Departementschef är vid regeringssammanträde föredragande i ärende 
som hör till hans departement. Statsministern kan dock förordna att ären
de eller grupp av ärenden, som hör till visst departement, skall föredragas 
av annat statsråd än departementschefen.

6 § Vid regeringssammanträde föres protokoll. Skiljaktig mening skall an
tecknas i protokollet.

7 § Författningar, förslag till riksdagen och andra expeditioner av rege
ringens beslut skall för att bliva gällande skrivas under av statsministern 
eller annat statsråd på regeringens vägnar. Regeringen kan dock genom 
förordning föreskriva att tjänsteman i särskilda fall får skriva under expe
dition.

8 § Statsministern kan utse ett av de övriga statsråden att i egenskap av 
ställföreträdare vid förfall för statsministern fullgöra hans uppgifter. Har 
statsministern ej utsett ställföreträdare eller har också denne förfall, över
tages statsministerns uppgifter i stället av det av de tjänstgörande statsrå
den som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd 
lika länge, har den äldste av dem företräde.

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

i § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att dödsstraff skall kunna 
ådömas.

Lag eller annan föreskrift får ej innebära att svensk medborgare skall 
kunna landsförvisas eller eljest hindras att återvända till riket eller att 
svensk medborgare som är bosatt i riket skall kunna berövas sitt medbor
garskap i annat fall än då han är eller samtidigt blir medborgare i annan 
stat.

Lag eller annan föreskrift får ej innebära att straff eller annan brottspå
följd skall kunna ådömas för gärning som icke var belagd med brottspå-
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följd, när den förövades, eller att svårare brottspåföljd skall kunna ådömas 
för gärningen än den som var föreskriven då. Vad nu sagts om brottspå
följd gäller även förverkande eller annan särskild rättsverkan av brott.

Enskild skall vara tillförsäkrad ersättning enligt grunder som bestämmes 
i lag för det fall att hans egendom tages i anspråk genom expropriation el
ler annat sådant förfogande.

2 § Föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personli
ga och ekonomiska förhållanden inbördes meddelas genom lag.

Sådana föreskrifter är bland andra:
i. föreskrifter om svenskt medborgarskap,
2. föreskrifter om rätt till släktnamn, om äktenskap och föräldraskap, 

om arv och testamente samt om familjeförhållanden i övrigt,
3. föreskrifter om rätt till fast och lös egendom, om avtal samt om bolag, 

föreningar, samfälligheter och stiftelser.

3 § Föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som 
gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas per
sonliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom lag.

Sådana föreskrifter är bland andra föreskrifter som begränsar de fri- och 
rättigheter och det skydd i övrigt som enligt 2 kap. 1-3 §§ tillkommer 
svensk medborgare, föreskrifter om brott och rättsverkan av brott, före
skrifter om skatt till staten samt föreskrifter om rekvisition och annat så
dant förfogande.

4 § Föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela riket meddelas ge
nom lag.

5 § Grunderna för ändringar i rikets indelning i kommuner samt grunder
na för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den 
kommunala beskattningen bestämmes i lag. I lag meddelas också föreskrif
ter om kommunernas befogenheter i övrigt och om deras åligganden.

6 § Under tid då riksmöte ej pågår kan finans- och skatteutskotten, efter 
bemyndigande i lag om annan skatt än skatt på inkomst, förmögenhet, arv 
eller gåva, på förslag av regeringen bestämma om skattesatsen eller beslu
ta att skatt som avses i lagen skall börja eller upphöra att utgå. Bemyndi
gande kan innefatta rätt att göra skillnad mellan olika slag av verksamhet 
och olika delar av riket. Finans- och skatteutskotten utövar sin beslutan
derätt vid gemensamt sammanträde. Beslut fattas på riksdagens vägnar ge
nom lag.

Lag som finans- och skatteutskotten har beslutat med stöd av första 
stycket skall av regeringen underställas riksdagen inom en månad från
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början av närmast följande riksmöte. Riksdagen prövar lagen inom en må
nad härefter.

7 § Utan hinder av 3 eller 5 § kan regeringen efter bemyndigande i lag ge
nom förordning meddela föreskrifter om annat än skatt, om föreskrifterna 
avser något av följande ämnen:

i. skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,
2. utlännings vistelse i riket,
3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillgångar, tillverk

ning, kommunikationer, kreditgivning eller näringsverksamhet,
4. jakt, fiske eller natur- och miljövård,
5. trafik eller ordningen på allmän plats,
6. undervisning och utbildning.
Utan hinder av 3 § kan regeringen efter bemyndigande i lag genom för

ordning meddela föreskrifter om förbud att röja sådant som någon har er
farit i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt.

Bemyndigande som avses i denna paragraf medför ej rätt att meddela fö
reskrifter som i annat hänseende än som angives i andra stycket begränsar 
någon av de fri- och rättigheter eller det skydd i övrigt som enligt 2 kap. 
1-3 §§ tillkommer svensk medborgare. Sådant bemyndigande medför ej 
heller rätt att meddela föreskrifter om annan rättsverkan av brott än böter. 
Riksdagen kan i lag, som innehåller bemyndigande med stöd av denna pa
ragraf, föreskriva även annan rättsverkan än böter för överträdelse av fö
reskrift som regeringen meddelar med stöd av bemyndigandet.

8 § Utan hinder av 2, 3 eller 5 § kan regeringen efter bemyndigande i lag 
genom förordning meddela föreskrifter om anstånd med att fullgöra för
pliktelse.

9 § Utan hinder av 3 § kan regeringen efter bemyndigande i lag genom för
ordning meddela föreskrifter om tull på införsel av vara.

Regeringen eller kommun kan efter riksdagens bemyndigande meddela 
sådana föreskrifter om avgifter, som på grund av 3 § annars skall medde
las av riksdagen.

10 § Regeringen kan efter bemyndigande i lag i ämne som angives i 7 § 
första stycket eller 9 § genom förordning bestämma att föreskrift i lagen 
skall börja eller upphöra att tillämpas. Detta gäller även om föreskriften 
begränsar någon av de fri- och rättigheter eller det skydd i övrigt som en
ligt 2 kap. 1-3 §§ tillkommer svensk medborgare.

ii § Bemyndigar riksdagen enligt denna regeringsform regeringen att 
meddela föreskrifter i visst ämne, kan riksdagen därvid medgiva att rege-
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ringen överlåter åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela be
stämmelser i ämnet. I fall som nu sagts kan riksdagen också uppdraga åt 
förvaltningsmyndighet under riksdagen att meddela sådana bestämmelser.

12 § Föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av bemyndigande 
som avses i denna regeringsform skall underställas riksdagen för prövning, 
om riksdagen bestämmer det.

13 § Regeringen får utöver vad som följer av 7-10 §§ genom förordning 
besluta

i. föreskrifter om verkställighet av lag,
2. föreskrifter som ej enligt grundlag skall meddelas av riksdagen.
Regeringen får ej på grund av första stycket besluta föreskrifter som av

ser riksdagen eller dess myndigheter. Den får ej heller på grund av bestäm
melsen i första stycket 2 besluta föreskrifter som avser den kommunala be
skattningen.

Regeringen får i förordning som avses i första stycket överlåta åt under
ordnad myndighet att meddela bestämmelser i ämnet.

14 § Behörighet för regeringen att besluta föreskrifter i visst ämne utgör ej 
hinder för riksdagen att genom lag meddela föreskrifter i samma ämne.

15 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Det andra beslutet får 
ej fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i 
hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Riksdagen får icke så
som vilande antaga ett förslag om stiftande av grundlag, som är oförenligt 
med annat vilande grundlagsförslag, utan att samtidigt förkasta det först 
antagna förslaget.

16 § Riksdagsordningen stiftas på samma sätt som grundlag. Den kan ock
så stiftas genom endast ett beslut, om minst tre fjärdedelar av de röstande 
och mer än hälften av riksdagens ledamöter förenar sig om beslutet. Till- 
läggsbestämmelse i riksdagsordningen beslutas dock i samma ordning som 
lag i allmänhet.

17 § Lag får ej ändras eller upphävas annat än genom lag. I fråga om änd
ring eller upphävande av grundlag eller av riksdagsordningen äger 15 och 
16 §§ motsvarande tillämpning.

18 § För att avge yttrande till regeringen över lagförslag skall finnas ett 
lagråd, vari ingår domare i högsta domstolen och regeringsrätten. Även 
riksdagsutskott får inhämta yttrande från lagrådet enligt vad som närmare 
angives i riksdagsordningen. Närmare bestämmelser om lagrådet meddelas 
i lag.
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19 § Beslutad lag skall utfärdas av regeringen utan dröjsmål. Lag med så
dana föreskrifter om riksdagen eller dess myndigheter som ej skall intagas 
i grundlag eller riksdagsordningen kan dock utfärdas av riksdagen.

Lagar och förordningar skall kungöras så snart det kan ske.

9 kap. Finansmakten

i § Om rätten att besluta om skatter och avgifter till staten finns bestäm
melser i 8 kap.

2 § Statens medel får icke användas på annat sätt än riksdagen har be
stämt.

Om användningen av statsmedel för skilda behov bestämmer riksdagen 
genom budgetreglering enligt 3-5 §§. Riksdagen får dock bestämma att 
medel tages i anspråk i annan ordning.

3 § Riksdagen företager budgetreglering för närmast följande budgetår el
ler, om särskilda skäl föranleder det, för annan budgetperiod. Riksdagen 
bestämmer därvid till vilka belopp statsinkomsterna skall beräknas och 
anvisar anslag till angivna ändamål. Besluten härom upptages i en stats
budget.

Riksdagen kan besluta att särskilt anslag på statsbudgeten skall utgå för 
annan tid än budgetperioden.

Vid budgetreglering enligt denna paragraf skall riksdagen beakta beho
vet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av medel 
för rikets försvar.

4 § Kan budgetreglering enligt 3 § icke avslutas före budgetperiodens bör
jan, bestämmer riksdagen eller, om riksmöte ej pågår, finansutskottet i den 
omfattning som behövs om anslag för tiden till dess budgetregleringen för 
perioden slutföres.

5 § För löpande budgetår kan riksdagen på tilläggsbudget göra ny beräk
ning av statsinkomster samt ändra anslag och anvisa nya anslag.

6 § Regeringen avgiver förslag till statsbudget till riksdagen.

7 § Riksdagen kan i samband med budgetreglering eller annars besluta 
riktlinjer för viss statsverksamhet för längre tid än anslag till verksamheten 
avser.

8 § Statens medel och dess övriga tillgångar står till regeringens disposi
tion. Vad nu sagts gäller dock icke tillgångar som är avsedda för riksdagen 
eller dess myndigheter eller som i lag har avsatts till särskild förvaltning.

9 § Riksdagen fastställer i den omfattning som behövs grunder för förvalt-
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ningen av statens egendom och förfogandet över den. Riksdagen kan där
vid föreskriva att åtgärd av visst slag ej får vidtagas utan riksdagens till
stånd.

io § Regeringen får icke utan riksdagens bemyndigande taga upp lån eller 
i övrigt ikläda staten ekonomisk förpliktelse.

Under riksdagen skall finnas myndighet med uppgift att i enlighet med 
riksdagens bemyndigande taga upp och förvalta lån till staten. Närmare 
bestämmelser härom meddelas i lag.

ii § En inom riksdagen utsedd lönedelegation överlägger i förhandlings- 
frågor rörande anställningsvillkor, som skall gälla för statens arbetstagare 
eller i övrigt tillhör riksdagens prövning, med statsråd som regeringen be
stämmer. Beträffande arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter 
överlägger lönedelegationen dock i stället med den som riksdagen bestäm
mer. Lönedelegationen får på riksdagens vägnar godkänna avtal i sådan 
fråga eller, om frågan har undantagits från avtal, förslag till reglering av 
den. Vad nu sagts gäller ej om riksdagen för visst fall har beslutat annat.

Närmare bestämmelser om lönedelegationens sammansättning medde
las i riksdagsordningen.

12 § Riksbanken är myndighet under riksdagen.
Riksbanken förvaltas av sju fullmäktige. En av dessa och en suppleant 

för honom förordnas av regeringen för tre år i sänder. Övriga sex väljes av 
riksdagen. Den fullmäktig som regeringen har förordnat är ordförande. 
Han får ej utöva annat uppdrag eller inneha tjänst inom riksbankens led
ning. Bestämmelser om riksdagens val av fullmäktige, om riksbankens led
ning i övrigt samt om dess verksamhet meddelas i riksdagsordningen och 
annan lag.

Fullmäktig som riksdagen vägrar ansvarsfrihet är därmed skild från sitt 
uppdrag. Regeringen kan återkalla förordnandet för ordföranden eller för 
dennes suppleant.

13 § Endast riksbanken har rätt att utgiva sedlar. Bestämmelser om pen
ning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.

10 kap. Förhållandet till andra stater

i § Överenskommelse med annan stat eller med mellanfolklig organisation 
ingås av regeringen.

2 § Regeringen får ej ingå för riket bindande internationell överenskom
melse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen förut
sätter att lag ändras eller upphäves eller att ny lag stiftas eller om den i öv-
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rigt gäller ämne i vilket riksdagen skall besluta.
Är i fall som avses i första stycket särskild ordning föreskriven för det 

riksdagsbeslut som förutsättes, skall samma ordning iakttagas vid godkän
nandet av överenskommelsen.

Regeringen får ej heller i annat fall än som avses i första stycket ingå för 
riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har 
godkänt denna, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan 
dock underlåta att inhämta riksdagens godkännande av överenskommel
sen, om rikets intresse kräver det. I sådant fall skall regeringen i stället 
överlägga med utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

3 § Regeringen får uppdraga åt förvaltningsmyndighet att ingå internatio
nell överenskommelse i fråga där överenskommelsen ej kräver riksdagens 
eller utrikesnämndens medverkan.

4 § Bestämmelserna i 1-3 §§ äger motsvarande tillämpning på åtagande av 
internationell förpliktelse för riket i annan form än överenskommelse samt 
på uppsägning av internationell överenskommelse eller förpliktelse.

5 § Beslutanderätt som enligt denna regeringsform tillkommer riksdagen, 
regeringen eller annat i regeringsformen angivet organ och ej avser fråga 
om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag kan i begränsad om
fattning överlåtas till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till 
vilken riket är eller skall bliva anslutet, eller till mellanfolklig domstol. Om 
sådan överlåtelse beslutar riksdagen i den ordning som är föreskriven för 
stiftande av grundlag eller, om beslut i sådan ordning ej kan avvaktas, ge
nom ett beslut varom minst fem sjättedelar av de röstande och minst tre 
fjärdedelar av ledamöterna förenar sig.

Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej enligt denna regerings
form tillkommer riksdagen, regeringen eller annat i regeringsformen angi
vet organ kan överlåtas till annan stat, till mellanfolklig organisation eller 
till utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet, om riksdagen 
förordnar om det genom ett beslut, varom minst tre fjärdedelar av de rös
tande förenar sig, eller genom beslut i den ordning som gäller för stiftande 
av grundlag.

6 § Regeringen skall fortlöpande hålla utrikesnämnden underrättad om de 
utrikespolitiska förhållanden, som kan få betydelse för riket, och överläg
ga med nämnden om dessa så ofta det erfordras. I alla utrikesärenden av 
större vikt skall regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om 
det kan ske.

7 § Utrikesnämnden består av talmannen samt nio andra ledamöter, som
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riksdagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser om utrikesnämndens 
sammansättning meddelas i riksdagsordningen.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. Regeringen är 
skyldig att sammankalla nämnden om minst fyra av nämndens ledamöter 
begär överläggning i viss fråga. Ordförande vid sammanträde med nämn
den är statschefen eller, om han har förfall, statsministern.

Ledamot av utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till nämn
den skall visa varsamhet i fråga om meddelanden till andra om vad han 
har erfarit i denna egenskap. Ordföranden kan besluta om ovillkorlig tyst
nadsplikt.

8 § Chefen för det departement till vilket utrikesärendena hör skall hållas 
underrättad, när fråga som är av betydelse för förhållandet till annan stat 
eller till mellanfolklig organisation uppkommer hos annan statlig myndig
het.

9 § Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att 
möta väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas 
i strid eller sändas till annat land endast om

i. riksdagen medgiver det,
z. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för åtgärden,
3. skyldighet att vidtaga åtgärden följer av internationell överenskom

melse eller förpliktelse som har godkänts av riksdagen.
Förklaring att riket är i krig får, utom vid väpnat angrepp mot riket, icke 

givas utan riksdagens medgivande.
Regeringen får bemyndiga försvarsmakten att använda våld i enlighet 

med internationell rätt och sedvänja för att hindra kränkning av rikets ter
ritorium i fred eller under krig mellan främmande stater.

11 kap. Rättskipning och förvaltning

i § Högsta domstolen är högsta allmänna domstol och regeringsrätten 
högsta förvaltningsdomstol. Rätten att få mål prövat av högsta domstolen 
eller regeringsrätten kan begränsas genom lag. I högsta domstolen och re
geringsrätten får endast den tjänstgöra såsom ledamot som har utnämnts 
till ordinarie domare i domstolen.

Annan domstol än högsta domstolen eller regeringsrätten inrättas med 
stöd av lag. Domstol får icke inrättas för redan begången gärning och ej 
heller för viss tvist eller i övrigt för visst mål.

Vid domstol som avses i andra stycket skall finnas ordinarie domare. I 
fråga om domstol som har inrättats för handläggning av en viss bestämd 
grupp eller vissa bestämda grupper av mål får dock i lag göras undantag 
härifrån.
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2 § Ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma, hur domstol skall 
döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel 
i särskilt fall.

3 § Rättstvist mellan enskilda får icke utan stöd av lag avgöras av annan 
myndighet än domstol.

Har annan myndighet än domstol berövat någon friheten med anled
ning av brott eller misstanke om brott, skall den beslutet rör kunna få sa
ken prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål. Detsamma gäller om 
svensk medborgare av annan anledning än nu sagts har blivit omhänderta
gen tvångsvis. Med prövning av domstol likställes i sistnämnda fall pröv
ning av nämnd, om nämndens sammansättning är bestämd i lag och ord
föranden i nämnden skall vara eller ha varit ordinarie domare.

4 § Om domstolarnas rättskipningsuppgifter, om huvuddragen av deras 
organisation och om rättegången föreskrives i lag.

5 § Den som har utnämnts till ordinarie domare får skiljas från tjänsten 
endast

i. om han genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av tjän
steåliggande har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha tjänsten,

2. om han har uppnått gällande pensionsålder eller annars enligt lag är 
skyldig att avgå med pension.

Har ordinarie domare skilts från tjänsten genom beslut av annan myn
dighet än domstol, skall han kunna påkalla domstols prövning av beslutet. 
Detsamma gäller beslut varigenom ordinarie domare har avstängts från ut
övning av sin tjänst eller ålagts att undergå läkarundersökning.

Om det påkallas av organisatoriska skäl, får den som har utnämnts till 
ordinarie domare förflyttas till annan jämställd domartjänst.

6 § Under regeringen lyder justitiekanslern, riksåklagaren, de centrala äm
betsverken och länsstyrelserna. Annan statlig förvaltningsmyndighet lyder 
under regeringen, om myndigheten ej enligt denna regeringsform eller an
nan lag är myndighet under riksdagen.

Förvaltningsuppgift kan anförtros åt kommun.
Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet el

ler stiftelse. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det ske genom 
lag.

7 § Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, 
får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ären
de som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som 
rör tillämpning av lag.
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8 § Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift får ej fullgöras av riksdagen i 
vidare mån än som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

9 § Tjänst vid domstol eller vid förvaltningsmyndighet som lyder under re
geringen tillsättes av regeringen eller av myndighet som regeringen bestäm
mer.

Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga 
grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva domar
tjänst, ämbete som lyder omedelbart under regeringen, tjänst eller uppdrag 
såsom chef för myndighet som lyder omedelbart under riksdagen eller re
geringen eller såsom ledamot av sådan myndighet eller dess styrelse, tjänst 
i regeringskansliet närmast under statsråd eller tjänst såsom svenskt sände
bud. Även i annat fall får endast den som är svensk medborgare inneha 
tjänst eller uppdrag, om tjänsten eller uppdraget tillsättes genom val av 
riksdagen. I övrigt får krav på svenskt medborgarskap för behörighet att 
inneha eller utöva tjänst eller uppdrag hos staten eller kommun uppställas 
endast i lag eller enligt förutsättningar som angives i lag.

io § Grundläggande bestämmelser om statstjänstemannens rättsställning i 
andra hänseenden än som beröres i denna regeringsform meddelas i lag.

ii § Resning i avgjort ärende samt återställande av försutten tid beviljas 
av regeringsrätten när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvalt
ningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans samt i annat 
fall av högsta domstolen. Närmare bestämmelser härom kan meddelas i 
lag.

12 § Regeringen får medgiva undantag från föreskrift i förordning eller 
från bestämmelse som har meddelats med stöd av beslut av regeringen, om 
ej annat följer av lag eller beslut om utgiftsanslag.

13 § Regeringen får genom nåd eftergiva eller mildra brottspåföljd eller 
annan sådan rättsverkan av brott samt eftergiva eller mildra annat liknan
de av myndighet beslutat ingrepp avseende enskilds person eller egendom.

När synnerliga skäl föreligger, får regeringen förordna att vidare åtgärd 
för att utreda eller lagfora brottslig gärning ej skall äga rum.

12 kap. Kontroll makten

i § Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens tjänsteutövning och 
regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för detta ändamål 
utfå protokollen över beslut i regeringsärenden och de handlingar som hör 
till dessa ärenden. Varje annat utskott och varje riksdagsledamot får hos
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konstitutionsutskottet skriftligen väcka fråga om statsråds tjänsteutövning 
eller handläggningen av regeringsärende.

2 § Det åligger konstitutionsutskottet att när skäl föreligger till det, dock 
minst en gång om året, meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning 
har funnit förtjäna uppmärksamhet. Riksdagen kan med anledning därav 
göra framställning till regeringen.

3 § Den som är eller har varit statsråd får fällas till ansvar för brott i utöv
ningen av statsrådstjänsten endast om han därigenom grovt har åsidosatt 
sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av hög
sta domstolen.

4 § Riksdagen kan avgiva förklaring, att statsråd icke åtnjuter riksdagens 
förtroende. För sådan förklaring, misstroendeförklaring, fordras att mer 
än hälften av riksdagens ledamöter förenar sig därom.

Yrkande om misstroendeförklaring upptages till prövning endast om det 
väckes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter. Det upptages icke till 
prövning under tiden från det att ordinarie val har ägt rum eller beslut om 
extra val har meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen sam
las. Yrkande avseende statsråd som efter att ha entledigats uppehåller sin 
befattning enligt 6 kap. 8 § får ej i något fall upptagas till prövning.

Yrkande om misstroendeförklaring skall icke beredas i utskott.

5 § Riksdagsledamot får, enligt bestämmelser i riksdagsordningen, fram
ställa interpellation eller fråga till statsråd i angelägenhet som angår den
nes tjänsteutövning.

6 § Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän att i enlighet med instruk
tion som riksdagen beslutar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig 
verksamhet av lagar och andra författningar. Ombudsman får föra talan i 
de fall som angives i instruktionen.

Ombudsman får närvara vid domstols eller förvaltningsmyndighets 
överläggningar och har tillgång till myndighetens protokoll och handling
ar. Domstol och förvaltningsmyndighet samt tjänsteman hos staten eller 
kommun skall tillhandagå ombudsman med de upplysningar och yttran
den han begär. Sådan skyldighet åligger även annan, om han står under 
ombudsmans tillsyn. Allmän åklagare skall på begäran biträda ombuds
man.

Närmare bestämmelser om ombudsman finns i riksdagsordningen.

7 § Riksdagen väljer inom sig revisorer att granska den statliga verksam
heten. Riksdagen kan besluta att revisorernas granskning skall omfatta 
också annan verksamhet. Riksdagen fastställer instruktion för revisorerna.
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Revisorerna får enligt bestämmelser i lag infordra handlingar, uppgifter 
och yttranden som behövs för granskningen.

Närmare bestämmelser om revisorerna finns i riksdagsordningen.

8 § Åtal för brott i utövningen av tjänst som ledamot av högsta domstolen 
eller regeringsrätten väckes i högsta domstolen av riksdagens ombudsman 
eller justitiekanslern.

Högsta domstolen prövar också om ledamot av högsta domstolen eller 
regeringsrätten enligt vad därom är föreskrivet skall skiljas eller avstängas 
från sin tjänst eller vara skyldig att undergå läkarundersökning. Talan 
väckes av riksdagens ombudsman eller justitiekanslern.

13 kap. Krig och krigsfara

i § Kommer riket i krig eller krigsfara och pågår icke riksmöte, skall rege
ringen eller talmannen kalla till riksmöte. Den som utfärdar kallelsen kan 
besluta att riksdagen skall sammanträda på annan ort än Stockholm. På
går riksmöte, kan riksdagen eller talmannen besluta om sammanträdesort.

2 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, skall en inom riksdagen ut
sedd krigsdelegation träda i riksdagens ställe, om förhållandena kräver 
det.

Om riket är i krig, meddelas förordnande att krigsdelegationen skall trä
da i riksdagens ställe av utrikesnämndens ledamöter enligt närmare be
stämmelser i riksdagsordningen. Innan förordnande meddelas skall sam
råd ske med statsministern, om det är möjligt. Hindras nämndens 
ledamöter av krigsförhållandena att sammanträda, meddelas förordnandet 
av regeringen. Om riket är i omedelbar krigsfara, meddelas förordnande 
som nu sagts av utrikesnämndens ledamöter i förening med statsministern. 
För förordnande fordras därvid att statsministern och sex av nämndens le
damöter är ense.

Krigsdelegationen och regeringen kan i samråd eller var för sig besluta 
att riksdagen skall återtaga sina befogenheter.

Krigsdelegationens sammansättning bestämmes i riksdagsordningen.

3 § Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe utövar den de befogen
heter som annars tillkommer riksdagen. Krigsdelegationen får dock ej fat
ta beslut på ockuperat område. Den får ej heller fatta beslut som avses i 
ii § första stycket första punkten eller andra eller fjärde stycket.

Krigsdelegationen beslutar själv om formerna för sin verksamhet.

4 § Är riket i krig och kan till följd därav regeringen icke fullgöra sina upp
gifter, kan riksdagen bestämma om bildande av regering och om regering
ens arbetsformer.
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5 § Är riket i krig och kan till följd därav varken riksdagen eller krigsdele- 
gationen fullgöra sina uppgifter, skall regeringen handha dessa i den mån 
den finner det behövligt för att skydda riket och slutföra kriget.

Regeringen får ej på grund av första stycket stifta, ändra eller upphäva 
grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen.

6 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhål
landen som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit 
sig, kan regeringen med stöd av bemyndigande i lag genom förordning 
meddela sådana föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag annars skall 
meddelas genom lag. Erfordras det även i annat fall med hänsyn till för- 
svarsberedskapen, kan regeringen med stöd av bemyndigande i lag genom 
förordning bestämma att i lag meddelad föreskrift om rekvisition eller an
nat sådant förfogande skall börja eller upphöra att tillämpas.

I lag med bemyndigande som avses i första stycket skall noga angivas 
under vilka förutsättningar bemyndigandet får utnyttjas. Bemyndigande 
medför ej rätt att stifta, ändra eller upphäva grundlag, riksdagsordningen 
eller lag om val till riksdagen.

7 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, kan regeringen med stöd av 
riksdagens bemyndigande besluta att uppgift, som enligt grundlag ankom
mer på regeringen, skall fullgöras av annan myndighet. Sådant bemyndi
gande får icke omfatta befogenhet enligt 5 eller 6 §, om ej fråga är endast 
om beslut att lag i visst ämne skall börja tillämpas.

Under krig, krigsfara eller andra av krig föranledda utomordentliga för
hållanden får med avseende på domstol för avdelning av försvarsmakten 
göras undantag från föreskriften i 11 kap. 1 § att vid domstol skall finnas 
ordinarie domare.

8 § Regeringen får ingå överenskommelse om vapenstillestånd utan att in
hämta riksdagens godkännande och utan att rådgöra med utrikesnämn- 
den, om uppskov med överenskommelsen skulle innebära fara för riket.

9 § På ockuperat område får ej fattas beslut som innebär stiftande, ändring 
eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen, lag om val till riksdagen 
eller lag om högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet, ämbetsbrott, brott av 
krigsmän, sabotage, upplopp, uppvigling eller samhällsfarlig ryktessprid
ning.

På ockuperat område får icke något offentligt organ meddela beslut eller 
vidtaga åtgärd som ålägger någon rikets medborgare att lämna ockupations
makten sådant bistånd som denna icke får kräva enligt folkrättens regler.

Intet ärende får avgöras av riksdagen på ockuperat område, såvida icke 
minst tre fjärdedelar av ledamöterna deltager i avgörandet.
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io § Är riket i krig, bör statschefen följa regeringen. Befinner han sig på 
annan ort än regeringen, skall han anses hindrad att fullgöra sina uppgifter 
som statschef.

ii § Är riket i krig, får val till riksdagen hållas endast efter beslut av riks
dagen. Är riket i krigsfara, när ordinarie val skall hållas, kan riksdagen be
sluta att uppskjuta valet. Sådant beslut skall omprövas inom ett år och 
därefter med högst ett års mellanrum. Beslut som avses i detta stycke blir 
gällande endast om minst tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter förenar 
sig om det.

Är riket till någon del ockuperat, när val skall hållas, beslutar riksdagen 
de jämkningar av reglerna i 3 kap. som är påkallade. Undantag får dock ej 
göras från 3 kap. 1 § första stycket, 2 §, 6 § första stycket och 7-11 §§. 
Vad som sägs i 3 kap. 6 § första stycket, 7 § andra stycket och 8 § andra 
stycket om riket skall i stället gälla den del av riket för vilken val skall hål
las. Minst en tiondel av alla mandaten skall vara utjämningsmandat.

Ordinarie val, som till följd av första stycket icke hålles på föreskriven 
tid, skall hållas så snart det kan ske sedan kriget eller krigsfaran har upp
hört. Det åligger regeringen och talmannen att i samråd eller var för sig se 
till att de åtgärder som behövs härför blir vidtagna.

Har ordinarie val till följd av denna paragraf hållits på annan tid än när 
det annars skulle ha ägt rum, skall riksdagen bestämma tiden för därnäst 
följande ordinarie val till den månad under tredje eller fjärde året efter det 
först nämnda valet, då ordinarie val skall hållas enligt riksdagsordningen.

Övergångsbestämmelser

i. Genom denna regeringsform upphäves den äldre regeringsformen. Den äl
dre regeringsformen skall dock med nedan angivna undantag tillämpas i 
stället för den nya regeringsformen till utgången av det år under vilket riks
dagen slutligt antager denna samt, i de fall som angives nedan, även därefter.

2. De föreskrifter i den äldre regeringsformen angående konungens ställ
ning och befogenheter som angives under 4 skall, så länge Gustaf VI Adolf 
är konung, tillämpas i stället för motsvarande föreskrifter i denna rege
ringsform. Under samma tid skall i övrigt vad i denna regeringsform eller, 
om ej annat särskilt angives, i annan författning föreskrives om regeringen 
i stället gälla Konungen i statsrådet och vad i denna regeringsform före
skrives om statschefen i stället gälla Konungen.

Utan hinder av bestämmelsen i 3 kap. 1 § i denna regeringsform skall 
riksdagen bestå av trehundrafemtio ledamöter intill utgången av löpande 
valperiod. Bestämmelserna om rösträtt i 3 kap. 2 § i denna regeringsform
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skall börja tillämpas i samband med att röstlängd upprättas året efter det 
under vilket riksdagen slutligt antager regeringsformen.

Skall nytt val till riksdagen hållas före den tidpunkt då denna regerings
form enligt i skall börja tillämpas, skall bestämmelserna i 3 kap. om anta
let ledamöter i riksdagen och om ersättare för dem, om tid för extra val, 
om tiden för nyvald riksdags första sammanträde, om den nyvalda riksda
gens valperiod, om fördelning av mandaten mellan valkretsar och mellan 
partier, om riksdagsledamots behörighet och om överklagande av val till 
riksdagen samt motsvarande bestämmelser i annan lag tillämpas. Efter så
dant val skall även bestämmelserna i 4 kap. 7 § om prövning av riksdags
ledamots eller ersättares behörighet och bestämmelserna i 4 kap. 9 § om 
ersättare för riksdagsledamot äga tillämpning.

Riksdagen skall, så snart denna regeringsform har fått kraft av grund
lag, välja ledamöter i valprövningsnämnden samt, enligt vad som föreskri- 
ves därom i den nya riksdagsordningen, ersättare för dem.

Bestämmelserna i 8 kap. 16 och 17 §§ i denna regeringsform skall till- 
lämpas i fråga om den nya riksdagsordningen, så snart denna regerings
form har fått kraft av grundlag.

För domstol i vilken endast en ordinarie tjänst som domare finns inrät
tad, då denna regeringsform träder i tillämpning, skall bestämmelsen i 11 
kap. i § tredje stycket första punkten tillämpas först sedan pågående änd
ringar i domkretsindelningen har genomförts i vad de berör domstolen.

3. Ordinarie val till riksdagen enligt 3 kap. 3 § i denna regeringsform 
skall äga rum på tid under år 1976, som bestämmes i riksdagsordningen.

Den valperiod för riksdagens ledamöter som pågår, när denna regerings
form får kraft av grundlag, upphör när den närmast därefter valda riksda
gen har samlats.

4. Bestämmelsen i 2 första stycket skall omfatta följande föreskrifter i 
den äldre regeringsformen: 1 och 3 §§, bestämmelsen i 4 § att Konungen 
skall utnämna ett statsråd, 5 § tredje stycket första punkten, bestämmelsen 
i 6 § första stycket att statsrådet skall bestå av cheferna för departementen 
samt statsråd utan departement, 6 § andra och tredje styckena, 7 och 8 §§, 
9 § första stycket första punkten, 14, 15, 38, 39 och 40 §§, 42 § andra 
stycket, 43, 91 och 92 §§ samt bestämmelsen i 108 § första stycket första 
punkten om förordnande om nytt val.

Bestämmelsen i 2 första stycket skall vidare omfatta 9 § andra stycket i 
den äldre regeringsformen, varvid hänvisningen till 106 och 107 §§ skall 
gälla 12 kap. 3 och 4 §§ i denna regeringsform, samt 3 5 § i den äldre re
geringsformen, varvid hänvisningen till 107 § skall gälla 12 kap. 4 § i den
na regeringsform.

5. Under den i 2 första stycket angivna tiden kan finnas en av Konungen
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utsedd ställföreträdare för statsministern med de uppgifter, som angives i 7 
kap. 8 § i denna regeringsform.

6. Äldre författning eller föreskrift äger fortsatt giltighet utan hinder av 
att den icke har tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid till- 
lämpning av denna regeringsform. Bemyndigande, som har beslutats av 
Konungen och riksdagen gemensamt eller av riksdagen ensam, får utnytt
jas även efter den under 1 angivna tidpunkten, tills riksdagen bestämmer 
annorlunda.

Bestämmelserna i 8 kap. 17 § i denna regeringsform skall gälla i fråga 
om äldre författning, som har tillkommit genom beslut av Konungen och 
riksdagen gemensamt eller genom beslut av riksdagen ensam.

7. Bestämmelser i äldre lag eller annan författning om Konungen eller 
Kungl. Maj:t skall efter utgången av den i 2 första stycket angivna tiden 
gälla regeringen, såvida det icke följer av författning eller i övrigt framgår 
av omständigheterna att konungen personligen, högsta domstolen, rege
ringsrätten eller kammarrätt åsyftas.

Föreskrift som enligt äldre lag eller annan författning skall beslutas av 
Konungen och riksdagen gemensamt skall i stället beslutas genom lag.

8. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till eller avses 
där eljest föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna regerings
form, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

9. Ombud för svenska kyrkan sammanträder till allmänt kyrkomöte en
ligt vad som är särskilt föreskrivet.

Till prästerlig befattning inom svenska kyrkan får ej annan utnämnas än 
den som bekänner kyrkans lära. Medför annan befattning skyldighet att 
undervisa i kristendom eller teologisk vetenskap, skall tagas den hänsyn 
till de sökandes trosåskådning som därav kan påkallas. Befattningshavare, 
som ej tillhör svenska kyrkan, får icke deltaga i avgörande av mål eller 
ärende, som angår kyrkans religionsvård eller religionsundervisning, utöv
ning av prästämbetet, befordring eller ämbetsansvar inom kyrkan. När så
dant ärende avgöres av regeringen, skall dock hinder som nu sagts icke 
gälla för annan än föredraganden.

Till ärkebiskop eller biskop utnämner regeringen en av de tre som har 
föreslagits i den ordning som kyrkolag föreskriver. Om tillsättning av präs
terliga tjänster i församlingarna och den rätt som därvid tillkommer rege
ringen och församlingarna föreskrives i kyrkolag.

Utan hinder av vad denna regeringsform föreskriver om att lag stiftas, 
ändras eller upphäves av riksdagen skall i fråga om kyrkolag gälla, att så
dan lag stiftas, ändras eller upphäves av regeringen gemensamt med riks
dagen: dock att därvid erfordras samtycke jämväl av allmänt kyrkomöte. 
Har av riksdagen antaget förslag angående kyrkolag ej utfärdats som lag
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före närmast följande lagtima riksmötes början, är förslaget förfallet.
Vad i denna regeringsform föreskrives om primärkommuner skall, med 

undantag av i kap. 6 § första stycket andra punkten, äga motsvarande till- 
lämpning i fråga om kyrkliga kommuner.

Genom denna regeringsform göres ej ändring i vad som hittills har gällt 
enligt z § i den äldre regeringsformen.

Det forna prästeståndets privilegier, förmåner, rättigheter och friheter 
skall fortfarande gälla, om de ej har ägt oskiljaktigt sammanhang med den 
ståndet förut tillkommande representationsrätten och således upphört med 
denna. Ändring eller upphävande av dessa privilegier, förmåner, rättigheter 
och friheter får ej ske på annat sätt än genom regeringens och riksdagens 
sammanstämmande beslut och med bifall av allmänt kyrkomöte.

CARL GUSTAF
LENNART GEIJER 

(Justitiedepartementet)
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Ändringar i regeringsformen 1974-2000

Ändringar som trädde i kraft den 1 januari 1977
SFS 1976:870, 1976:871

Omnumrering: 1 kap 2-8 §§ skall betecknas 1 kap 3-9 §§.

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt ålig
ga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att 
verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom 
samhällets alla områden. Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor 
lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör upp
gifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas 
likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

i § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
i. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt med

dela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt 

att i övrigt taga del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplys

ning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av 
konstnärligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration 
på allmän plats,
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5- föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna el
ler enskilda syften,

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin 
religion.

Beträffande tryckfriheten gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsför
ordningen. I denna finns också bestämmelser om rätt att taga del av all
männa handlingar.

2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att 
giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat så
dant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot 
tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstra
tion eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, 
trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första 
meningen.

3 § Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans sam
tycke grundas enbart på hans politiska åskådning.

4 § Dödsstraff får icke förekomma.

5 § Varje medborgare är skyddad mot kroppsstraff. Han är därjämte skyd
dad mot tortyr och mot medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller 
hindra yttranden.

6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat 
kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 § §. Han är där- 
jämte skyddad mot kropps visitation, husrannsakan och liknande intrång 
samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot 
hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt 
meddelande.

7 § Ingen medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.
Ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får berövas sitt 

medborgarskap i annat fall än då han är eller samtidigt blir medborgare i 
annan stat.

8 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberö- 
vande. Han är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket 
och att lämna detta.

9 § Har annan myndighet än domstol berövat någon medborgare friheten 
med anledning av brott eller misstanke om brott, skall denne kunna få sa
ken prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål. Vad nu sagts gäller dock 
icke när fråga är om att till riket överflytta verkställighet av frihetsberö-
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vande påföljd som har ådömts i annan stat.
Har medborgare av annan anledning än som angives i första stycket bli

vit omhändertagen tvångsvis, skall han likaså kunna få saken prövad av 
domstol utan oskäligt dröjsmål. Med prövning av domstol likställes i så
dant fall prövning av nämnd, om nämndens sammansättning är bestämd i 
lag och ordföranden i nämnden skall vara eller ha varit ordinarie domare.

io § Straff eller annan brottspåföljd får icke åläggas för gärning som icke 
var belagd med brottspåföljd, när den förövades. Ej heller får svårare 
brottspåföljd åläggas för gärningen än den som var föreskriven då. Vad nu 
sagts om brottspåföljd gäller även förverkande och annan särskild rätts
verkan av brott.

ii § Domstol får icke inrättas för redan begången gärning och ej heller för 
viss tvist eller i övrigt för visst mål.

Förhandling vid domstol skall vara offentlig.

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 ge
nom lag eller genom annan författning efter bemyndigande i lag enligt 
8 kap. 7 § första stycket 7 eller 10 §.

Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose 
ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får 
aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som 
har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot 
den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begräns
ning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan 
sådan åskådning.

13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn 
till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, en
skilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av 
brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I öv
rigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske en
dast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första 
stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och 
informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kultu
rella angelägenheter.

Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses 
icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll 
närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden.
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14 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas endast av 
hänsyn till rikets säkerhet, till ordning och säkerhet vid sammankomsten 
eller demonstrationen eller till trafiken eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast såvitt gäller sammanslutningar 
vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljel
se av folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg eller av visst etniskt ursprung.

15 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare miss
gynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung 
tillhör minoritet.

16 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare miss
gynnas på grund av sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att 
åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt el
ler motsvarande tjänsteplikt.

17 § Förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgi
vare äger rätt att vidtaga fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag 
eller avtal.

18 § Varje medborgare skall vara tillförsäkrad ersättning enligt grunder 
som bestämmes i lag för det fall att hans egendom tages i anspråk genom 
expropriation eller annat sådant förfogande.

19 § Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt be
stämmelser som meddelas i lag.

20 § Utlänning här i riket är likställd med svensk medborgare i fråga om 
i. skydd mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning el

ler i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra trossam
fund eller annan sammanslutning (2 § andra meningen),

2. skydd mot dödsstraff, kroppsstraff och tortyr samt mot medicinsk på
verkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden (4 och 5 §§),

3. rätt till domstolsprövning av frihetsberövande med anledning av brott 
eller misstanke om brott (9 § första stycket),

4. skydd mot retroaktiv brottspåföljd och annan retroaktiv rättsverkan 
av brott (10 §),

5. skydd mot inrättande av domstol i vissa fall (11 § första stycket),
6. skydd mot missgynnande på grund av ras, hudfärg eller etniskt ur

sprung eller på grund av kön (15 och 16 §§),
7. rätt till fackliga stridsåtgärder (17 §),
8. rätt till ersättning vid expropriation eller annat sådant förfogande 

(18 §).
Om annat icke följer av särskilda föreskrifter i lag, är utlänning här i ri-
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ket likställd med svensk medborgare även i fråga om
i. yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet. 

föreningsfrihet och religionsfrihet (i §),
2. skydd mot tvång att giva till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skydd mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 

5 §§, mot kropps visitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot 
intrång i förtrolig meddelelse (6 §),

4. skydd mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätt till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än 

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 rätt till sina verk (19 §).

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

i § Av bestämmelserna i 2 kap. om grundläggande fri- och rättigheter föl
jer att föreskrifter av visst innehåll ej får meddelas eller får meddelas en
dast genom lag.

3 SC-)
Sådana föreskrifter är bland andra föreskrifter om brott och rättsverkan 

av brott, om skatt till staten samt om rekvisition och annat sådant förfo
gande.

7 § (...)
3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillgångar, tillverk

ning, kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet eller utform
ning av byggnader, anläggningar och bebyggelsemiljö,

4. jakt, fiske, djurskydd eller natur- och miljövård,
(...)
7. förbud att röja sådant som någon har erfarit i allmän tjänst eller un

der utövande av tjänsteplikt.
Bemyndigande som avses i första stycket medför ej rätt att meddela fö

reskrifter om annan rättsverkan av brott än böter. Riksdagen kan i lag, 
som innehåller bemyndigande med stöd av första stycket, föreskriva även 
annan rättsverkan än böter för överträdelse av föreskrift som regeringen 
meddelar med stöd av bemyndigandet.

10 § Regeringen kan efter bemyndigande i lag i ämne som angives i 7 § 
första stycket eller 9 § genom förordning bestämma att föreskrift i lagen 
skall börja eller upphöra att tillämpas.
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ii § Bemyndigar riksdagen enligt detta kapitel regeringen att meddela fö
reskrifter i visst ämne, kan riksdagen därvid medgiva att regeringen över
låter åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela bestämmelser i 
ämnet. I fall som nu sagts kan riksdagen också uppdraga åt förvaltnings
myndighet under riksdagen att meddela sådana bestämmelser.

19 § (...)
Lagar skall kungöras så snart det kan ske. Detsamma gäller förordning

ar, om ej annat föreskrives i lag.

10 kap. Förhållandet till andra stater

5 § Beslutanderätt som enligt denna regeringsform tillkommer riksdagen, 
regeringen eller annat i regeringsformen angivet organ kan i begränsad 
omfattning överlåtas till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, 
till vilken riket är eller skall bliva anslutet, eller till mellanfolklig domstol. 
Därvid får ej överlåtas beslutanderätt som avser fråga om stiftande, änd
ring eller upphävande av grundlag eller fråga om begränsning av någon av 
de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. Om överlåtelse beslutar riksdagen 
i den ordning som är föreskriven för stiftande av grundlag eller, om beslut 
i sådan ordning ej kan avvaktas, genom ett beslut, varom minst fem sjätte
delar av de röstande och minst tre fjärdedelar av ledamöterna förenar sig.

(...)

11 kap. Rättskipning och förvaltning

i §(...)
Annan domstol än högsta domstolen eller regeringsrätten inrättas med 

stöd av lag. Om förbud mot inrättande av domstol i vissa fall föreskrives i 
2 kap. ii § första stycket.

(...)

3 § Rättstvist mellan enskilda får icke utan stöd av lag avgöras av annan 
myndighet än domstol. Om domstols prövning av frihetsberövande före
skrives i 2 kap. 9 §.

6 §(...)
Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, 

stiftelse eller enskild individ. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, 
skall det ske med stöd av lag.

Övergångsbestämmelser 1976

(...)
2. Utan hinder av 2 kap. 16 § behåller äldre föreskrift, som innebär sär-
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behandling på grund av kön, sin giltighet tills vidare. Sådan föreskrift får 
ändras, även om ändringen innebär fortsatt särbehandling.

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

4. Vid ikraftträdandet föreliggande bestämmelser om att film icke får fö
revisas offentligt, om den ej dessförinnan har godkänts för sådan visning, 
gäller utan hinder av 2 kap. 1 § 3 i den nya lydelsen och 14 § första styck
et.

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

Ändringar som trädde i kraft den 1 januari 1980
SFS 1979:932, 1979:933

1 kap. Statsskickets grunder

5 § Konungen eller drottning, som enligt successionsordningen innehar 
Sveriges tron, är rikets statschef.

Vad i denna regeringsform är stadgat om konungen skall, om drottning 
är statschef, gälla henne.

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

7 §(...)
Ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får berövas sitt 

medborgarskap i annat fall än då han samtidigt, efter uttryckligt samtycke 
eller genom att inträda i allmän tjänst, blir medborgare i annan stat. Utan 
hinder härav får dock föreskrivas att barn under aderton år i fråga om sitt 
medborgarskap skall följa föräldrarna eller en av dem. Vidare får föreskri
vas att, i enlighet med överenskommelse med annan stat, den som sedan 
födelsen är medborgare även i den andra staten och är varaktigt bosatt där 
förlorar sitt svenska medborgarskap vid aderton års ålder eller senare.

9§CJ
Har prövning som avses i första eller andra stycket icke uppdragits åt 

myndighet som är behörig enligt föreskrifterna där, skall den ankomma på 
allmän domstol.

10 § (...)
Skatt eller statlig avgift får ej uttagas i vidare mån än som följer av före

skrift, som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller
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avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen särskilda skäl påkalla det, får dock 
lag innebära att skatt eller statlig avgift uttages trots att lagen inte hade 
trätt i kraft när nyssnämnda omständighet inträffade, om regeringen eller 
riksdagsutskott då hade lämnat förslag härom till riksdagen. Med förslag 
jämställes ett meddelande i skrivelse från regeringen till riksdagen om att 
sådant förslag är att vänta. Vidare får riksdagen föreskriva undantag från 
första meningen, om riksdagen finner att det är påkallat av särskilda skäl i 
samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris.

12 § (...)
Förslag till lag som avses i första stycket eller till lag om ändring eller 

upphävande av sådan lag skall, om det ej förkastas av riksdagen, på yr
kande av lägst tio av dess ledamöter vila i minst tolv månader från det att 
det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksdagens kamma
re. Utan hinder härav kan riksdagen antaga förslaget, om minst fem sjätte
delar av de röstande förenar sig om beslutet.

Tredje stycket gäller icke förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två 
år av lag. Det gäller ej heller förslag till lag som enbart angår

i. förbud att röja sådant, som någon har erfarit i allmän tjänst eller un
der utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är påkallat av hänsyn 
till intresse som angives i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen,

2. husrannsakan eller liknande intrång eller
3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning.
Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens vidkommande huruvida 

tredje stycket är tillämpligt i fråga om visst lagförslag.

18 § Varje medborgare vilkens egendom tages i anspråk genom expropria
tion eller annat sådant förfogande skall vara tillförsäkrad ersättning för 
förlusten enligt grunder som bestämmes i lag.

20 § (...)
3. rätt till domstolsprövning av frihetsberövande med anledning av brott 

eller misstanke om brott (9 § första och tredje styckena),
4. skydd mot retroaktiv brottspåföljd och annan retroaktiv rättsverkan 

av brott samt mot retroaktiv skatt eller statlig avgift (10 §),
(... 20 § andra stycket...)
5. rätt till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än 

brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

På sådana särskilda föreskrifter som avses i andra stycket tillämpas 12 § 
tredje stycket, fjärde stycket första meningen samt femte stycket.
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8 kap. Lagar och andra föreskrifter

i § Av bestämmelserna i z kap. om grundläggande fri- och rättigheter föl
jer att föreskrifter av visst innehåll ej får meddelas eller får meddelas en
dast genom lag samt att förslag till lag i vissa fall skall behandlas i särskild 
ordning.

4 § Föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela riket och om förfa
randet vid folkomröstning i grundlagsfråga meddelas genom lag.

7 § (•••)
3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillgångar, tillverk

ning, kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet, ransonering el
ler utformning av byggnader, anläggningar och bebyggelsemiljö,

15 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Det andra beslutet får 
ej fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i 
hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Vidare skall minst tio 
månader förflyta mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i 
riksdagens kammare och valet, såvida icke konstitutionsutskottet genom 
beslut, som fattas senast vid ärendets beredning och varom minst fem sjät
tedelar av ledamöterna förenar sig, medgiver undantag härifrån.

Riksdagen får icke såsom vilande antaga ett förslag om stiftande av 
grundlag, som är oförenligt med annat vilande grundlagsförslag, utan att 
samtidigt förkasta det först antagna förslaget.

Folkomröstning om vilande grundlagsförslag skall anordnas, om yrkan
de därom framställes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och 
minst en tredjedel av ledamöterna röstar för bifall till yrkandet. Sådant yr
kande skall framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog 
grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet skall ej beredas i utskott.

Folkomröstningen skall hållas samtidigt med det val till riksdagen som 
avses i första stycket. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet 
förklara huruvida de godtar det vilande grundlagsförslaget eller ej. Försla
get är förkastat, om de flesta av dem som deltager i omröstningen röstar 
mot förslaget och de till antalet är fler än hälften av dem som har avgivit 
godkända röster vid riksdagsvalet. I annat fall upptager riksdagen försla
get till slutlig prövning.

16 § Riksdagsordningen stiftas på det sätt som angives i 15 § första stycket 
första och andra meningarna samt andra stycket. Den kan också stiftas ge
nom endast ett beslut, om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än 
hälften av riksdagens ledamöter förenar sig om beslutet. Tilläggsbestämmel
se i riksdagsordningen beslutas dock i samma ordning som lag i allmänhet.
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18 § För att avge yttrande över lagförslag skall finnas ett lagråd, vari ingår 
domare i högsta domstolen och regeringsrätten. Yttrande från lagrådet in
hämtas av regeringen eller, enligt vad som närmare angives i riksdagsord
ningen, av riksdagsutskott.

Yttrande av lagrådet bör inhämtas innan riksdagen beslutar grundlag 
om tryckfriheten, lag om begränsning av rätten att taga del av allmänna 
handlingar, lag som avses i 2 kap. 12 § första stycket, 17-19 §§ eller 20 § 
andra stycket eller lag som ändrar eller upphäver sådan lag, lag om kom
munal beskattning, lag som avses i 2 eller 3 § eller lag som avses i 11 kap., 
om lagen är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt. Vad nu har 
sagts gäller dock icke, om lagrådets hörande skulle sakna betydelse på 
grund av frågans beskaffenhet eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans be
handling så att avsevärt men skulle uppkomma. Föreslår regeringen riks
dagen att stifta lag i något av de ämnen som avses i första meningen och 
har lagrådets yttrande dessförinnan inte inhämtats, skall regeringen samti
digt för riksdagen redovisa skälen härtill. Att lagrådet icke har hörts över 
ett lagförslag utgör aldrig hinder mot lagens tillämpning.

Lagrådets granskning skall avse
i. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i öv

rigt,
2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
4. om förslaget är så utformat att lagen kan antagas tillgodose angivna 

syften,
5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.
Närmare bestämmelser om lagrådets sammansättning och tjänstgöring 

meddelas i lag.

10 kap. Förhållandet till andra stater

5 § Beslutanderätt som enligt denna regeringsform tillkommer riksdagen, 
regeringen eller annat i regeringsformen angivet organ kan i begränsad 
omfattning överlåtas till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, 
till vilken riket är eller skall bliva anslutet, eller till mellanfolklig domstol. 
Därvid får ej överlåtas beslutanderätt som avser fråga om stiftande, änd
ring eller upphävande av grundlag eller fråga om begränsning av någon av 
de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. Angående beslut i fråga om över
låtelse gäller vad som är föreskrivet om stiftande av grundlag. Kan beslut i 
sådan ordning ej avvaktas, beslutar riksdagen i fråga om överlåtelse ge
nom ett beslut, varom minst fem sjättedelar av de röstande och minst tre 
fjärdedelar av ledamöterna förenar sig.

Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej enligt denna regerings-

ÄNDRINGAR I REGERINGSFORMEN 1974-2000 389 



form tillkommer riksdagen, regeringen eller annat i regeringsformen angi
vet organ kan överlåtas till annan stat, till mellanfolklig organisation eller 
till utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet, om riksdagen 
förordnar om det genom ett beslut, varom minst tre fjärdedelar av de rös
tande förenar sig. Beslut i fråga om sådan överlåtelse kan också fattas i den 
ordning som gäller för stiftande av grundlag.

11 kap. Rättskipning och förvaltning

14 § Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid 
med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att stad
gad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess tillkomst, får 
föreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat föreskrif
ten, skall tillämpning dock underlåtas endast om felet är uppenbart.

Omnumrering: 13 kap, 7-11 §§ skall betecknas 13 kap, 8-12 §§,

13 kap. Krig och krigsfara

7 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, skall 2 kap. 12 § tredje styck
et icke tillämpas.

Övergångsbestämmelser 1974

9. (...)
Vad i denna regeringsform föreskrives om primärkommuner skall, med 

undantag av 1 kap. 7 § första stycket andra punkten, äga motsvarande till- 
lämpning i fråga om kyrkliga kommuner.

Övergångsbestämmelser 1979

2. Äldre föreskrift om skatt eller avgift skall tillämpas utan hinder av 
2 kap. 10 § andra stycket.

Ändringar som trädde i kraft den 1 januari 1983
SFS 1982:937, 1982:940

13 kap. Krig och krigsfara

3 § Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe utövar den de befogen
heter som annars tillkommer riksdagen. Krigsdelegationen får dock ej fat
ta beslut på ockuperat område. Den får ej heller fatta beslut som avses i 
12 § första stycket första punkten eller andra eller fjärde stycket.

(...)
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IO § (...)

Intet ärende får avgöras av riksdagen på ockuperat område, såvida icke 
minst tre fjärdedelar av ledamöterna deltager i avgörandet. I antalet delta
gande ledamöter inräknas därvid icke ersättare som utövar uppdrag som 
ledamot.

Övergångsbestämmelser 1974

9. Grundläggande föreskrifter om svenska kyrkan som trossamfund och 
om kyrkomötet som en församling av valda ombud för svenska kyrkan 
meddelas i lagen om svenska kyrkan. Denna lag stiftas på samma sätt som 
huvudbestämmelserna i riksdagsordningen. Innan lagen stiftas skall ytt
rande av kyrkomötet inhämtas.

Föreskrifter om medlemskap i svenska kyrkan meddelas genom lag, som 
stiftas av riksdagen med samtycke av kyrkomötet.

Grundläggande föreskrifter om prästerliga tjänster i svenska kyrkan och 
om stiftsmyndigheter samt andra föreskrifter om kyrkomötet än som avses 
i första stycket meddelas i lagen om svenska kyrkan eller i annan lag, som 
stiftas av riksdagen efter yttrande av kyrkomötet. Detsamma gäller grund
läggande föreskrifter om den kyrkliga egendom som är avsedd för svenska 
kyrkans verksamhet. Föreskrifter som innebär ändring av det ändamål för 
vilket den kyrkliga egendomen är avsedd meddelas dock genom lag, som 
stiftas på samma sätt som lagen om svenska kyrkan.

Kyrkomötet får med stöd av föreskrifter i lagen om svenska kyrkan ge
nom kyrklig kungörelse meddela föreskrifter i följande ämnen:

svenska kyrkans lära,
svenska kyrkans böcker,
svenska kyrkans sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, 
kollekter,
central verksamhet för evangelisation, mission och övrigt utlandsarbete 

samt diakoni,
kyrkomötets arbetssätt samt verksamheten hos organ som tillsätts av 

kyrkomötet.
Bemyndigar riksdagen kyrkomötet att meddela föreskrifter i ett visst 

ämne, kan riksdagen därvid medge att kyrkomötet genom kyrklig kungö
relse överlåter åt organ, som tillsätts av kyrkomötet, att i sådan kungörel
se meddela bestämmelser i ämnet. Riksdagen kan i lagen om svenska kyr
kan meddela föreskrifter i de ämnen som anges i fjärde stycket. Detta 
gäller även om kyrkomötet har bemyndigats att besluta föreskrifter i äm
net. Regeringen får inte besluta föreskrifter i dessa ämnen.

I fråga om ändring eller upphävande av lag som avses i första-tredje 
styckena gäller vad som är föreskrivet om stiftande av sådan lag.
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När regeringen skall avgöra ärenden som angår svenska kyrkans reli- 
gionsvård eller religionsundervisning, utövning av prästämbetet, beford
ring eller ämbetsansvar inom kyrkan, skall föredraganden tillhöra svenska 
kyrkan.

Vad i denna regeringsform föreskrivs om primärkommuner skall, med 
undantag av i kap. 7 § första stycket andra meningen, tillämpas även i frå
ga om kyrkliga kommuner.

Genom denna regeringsform görs ej ändring i vad som hittills har gällt 
enligt 2 § i den äldre regeringsformen.

Övergångsbestämmelser 1982

2. Äldre författningar och föreskrifter, som har tillkommit genom beslut 
av Konungen eller regeringen gemensamt med riksdagen och med sam
tycke av allmänt kyrkomöte, skall fortsätta att gälla utan hinder av att de 
inte har tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid tillämpning 
av de nya bestämmelserna. Bestämmelserna i 8 kap. 17 § första meningen 
i denna regeringsform skall gälla i fråga om sådana författningar och före
skrifter. Punkt 9 sjätte stycket övergångsbestämmelserna till regeringsfor
men i deras nya lydelse tillämpas också i fråga om äldre lag.

3. Utan hinder av punkt 9 första-sjätte styckena övergångsbestämmel
serna till regeringsformen i deras nya lydelse får regeringen upphäva före
skrifter som Konungen eller regeringen har meddelat före den 1 januari 
1983. Sådana föreskrifter skall inte tillämpas i den mån de gäller fråga 
som regleras i kyrklig kungörelse.

Ändringar som trädde i kraft den 1 januari 1986
SFS 1985:862, 1985:863, 1985:864, 1985:865, 1985:866

9 kap. Finansmakten

ii § Finansutskottet överlägger i förhandlingsfrågor rörande anställnings
villkor, som skall gälla för statens arbetstagare eller i övrigt tillhör riksda
gens prövning, med statsråd som regeringen bestämmer. Beträffande ar
betstagare hos riksdagen eller dess myndigheter överlägger utskottet dock 
i stället med den som riksdagen bestämmer. Utskottet får på riksdagens 
vägnar godkänna avtal i sådan fråga eller, om frågan har undantagits från 
avtal, förslag till reglering av den. Vad nu sagts gäller ej om riksdagen för 
visst fall har beslutat annat.
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10 kap. Förhållandet till andra stater

5 § Beslutanderätt, som direkt grundar sig på denna regeringsform och 
som avser meddelande av föreskrifter, användningen av statens tillgångar 
eller ingående eller uppsägning av internationella överenskommelser eller 
förpliktelser, kan i begränsad omfattning överlåtas till mellanfolklig orga
nisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller skall bliva anslutet, 
eller till mellanfolklig domstol. Därvid får ej överlåtas beslutanderätt som 
avser fråga om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag, riksdags
ordningen eller lag om val till riksdagen eller fråga om begränsning av nå
gon av de fri- och rättigheter som avses i z kap. Angående beslut i fråga 
om överlåtelse gäller vad som är föreskrivet om stiftande av grundlag. Kan 
beslut i sådan ordning ej avvaktas, beslutar riksdagen i fråga om överlåtel
se genom ett beslut, varom minst fem sjättedelar av de röstande och minst 
tre fjärdedelar av ledamöterna förenar sig.

Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse skall gälla som 
svensk rätt, får riksdagen genom beslut i den ordning som anges i första 
stycket föreskriva att också en framtida, för riket bindande ändring i över
enskommelsen skall gälla här i riket. Sådant beslut får endast avse framti
da ändring av begränsad omfattning.

Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej direkt grundar sig på 
denna regeringsform kan genom beslut av riksdagen överlåtas till annan 
stat, till mellanfolklig organisation eller till utländsk eller internationell in
rättning eller samfällighet. Riksdagen får också i lag bemyndiga regeringen 
eller annan myndighet att i särskilda fall besluta om sådan överlåtelse. In
nefattar uppgiften myndighetsutövning, skall riksdagens förordnande ske 
genom ett beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig. 
Riksdagens beslut i fråga om sådan överlåtelse kan också fattas i den ord
ning som gäller för stiftande av grundlag.

13 kap. Krig och krigsfara

13 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga för
hållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befun
nit sig, utövas beslutanderätten i kommunerna på sätt som anges i lag.

9. (...)
Grundläggande föreskrifter om prästerliga tjänster i svenska kyrkan och 

om stiftsmyndigheter samt andra föreskrifter om kyrkomötet än som avses 
i första stycket meddelas i lagen om svenska kyrkan eller i annan lag som 
stiftas av riksdagen efter yttrande av kyrkomötet. Detsamma gäller grund
läggande föreskrifter om organisationen av myndigheter under kyrkomö
tet och om den kyrkliga egendom som är avsedd för svenska kyrkans verk
samhet. Föreskrifter som innebär ändring av det ändamål för vilket den
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kyrkliga egendomen är avsedd meddelas dock genom lag, som stiftas på 
samma sätt som lagen om svenska kyrkan.

I fråga om ändring eller upphävande av lag som avses i första-tredje 
styckena gäller vad som är föreskrivet om stiftande av sådan lag.

io. Kyrkomötet får med stöd av föreskrifter i lagen om svenska kyrkan 
genom kyrklig kungörelse meddela föreskrifter i följande ämnen:

svenska kyrkans lära,
svenska kyrkans böcker,
svenska kyrkans sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, 
kollekter,
central verksamhet för evangelisation, mission och övrigt utlandsarbete 

samt diakoni,
kyrkomötets arbetssätt samt verksamheten hos myndigheter under kyr

komötet.
Bemyndigar riksdagen kyrkomötet att meddela föreskrifter i ett visst 

ämne, kan riksdagen därvid medge att kyrkomötet genom kyrklig kungö
relse överlåter åt myndigheter under kyrkomötet att i sådan kungörelse 
meddela bestämmelser i ämnet. I fråga om svenska kyrkans böcker, svens
ka kyrkans sakrament, gudstjänst och övriga handlingar samt kollekter 
kan riksdagen också medge att kyrkomötet genom kyrklig kungörelse 
överlåter åt stiftsmyndigheter, kyrkliga kommuner eller kyrkokommunala 
förvaltningsmyndigheter att meddela bestämmelser.

Riksdagen kan i lagen om svenska kyrkan meddela föreskrifter i de äm
nen som anges i första stycket. Detta gäller även om kyrkomötet har be
myndigats att besluta föreskrifter i ämnet. Regeringen får inte besluta före
skrifter i dessa ämnen.

ii. Bestämmelserna i ii kap. 6 § första stycket gäller inte myndigheter 
som enligt lag är myndigheter under kyrkomötet.

ii. När regeringen skall avgöra ärenden som angår svenska kyrkans reli
gionsvård eller religionsundervisning, utövning av prästämbetet, befordring el
ler ämbetsansvar inom kyrkan, skall föredraganden tillhöra svenska kyrkan.

13. Vad i denna regeringsform föreskrivs om primärkommuner skall, 
med undantag av 1 kap. 7 § första stycket andra meningen, tillämpas även 
i fråga om kyrkliga kommuner.

14. Genom denna regeringsform görs ej ändring i vad som hittills har 
gällt enligt 2 § i den äldre regeringsformen.

Övergångsbestämmelser 1976

4. Utan hinder av 2 kap. 1 § 3 och 14 § första stycket får i lag föreskri
vas att filmer och videogram icke får förevisas offentligt, om de ej dessför
innan har godkänts för sådan visning.
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Övergångsbestämmelser 1985

(...)
2. Äldre författningar och föreskrifter, som har tillkommit genom beslut 

av Konungen eller regeringen gemensamt med riksdagen och med sam
tycke av allmänt kyrkomöte, skall fortsätta att gälla utan hinder av att de 
inte har tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid tillämpning 
av de nya bestämmelserna. Bestämmelserna i 8 kap. 17 § första meningen 
i denna regeringsform skall gälla i fråga om sådana författningar och före
skrifter. Punkt 9 fjärde stycket övergångsbestämmelserna till regeringsfor
men i deras nya lydelse tillämpas också i fråga om äldre lag. Tredje me
ningen gäller dock ej i fråga om lag som har trätt i kraft före den 1 januari 
1983 och som reglerar ämnen som anges i punkt 10 övergångsbestämmel
serna till regeringsformen.

3. Utan hinder av punkterna 9 och 10 övergångsbestämmelserna till re
geringsformen i deras nya lydelse får regeringen upphäva föreskrifter som 
Konungen eller regeringen har meddelat före den 1 januari 1983. Sådana 
föreskrifter skall inte tillämpas i den mån de gäller fråga som regleras i 
kyrklig kungörelse.

Ändringar som trädde i kraft den 1 januari och den 1 juli 
1989
SFS 1988:1437, 1988:1438, 1988:1439, 1988:1440, 1988:1441, 1988: 
1442, 1988:1443, 1988:1444

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

3 §(•••)
Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag 

skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om 
honom registreras med hjälp av automatisk databehandling.

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 ge
nom lag. Efter bemyndigande i lag får de begränsas genom annan författ
ning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I samma ord
ning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall 
som anges i 14 § första stycket andra meningen.

(...)

14 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn 
till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller
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till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets 
säkerhet eller för att motverka farsot.

(...)

20 § (...)
2. skydd för personlig integritet vid automatisk databehandling (3 § 

andra stycket),
3. skydd mot dödsstraff, kroppsstraff och tortyr samt mot medicinsk på

verkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden (4 och 5 §§),
4. rätt till domstolsprövning av frihetsberövande med anledning av brott 

eller misstanke om brott (9 § första och tredje styckena),
5. skydd mot retroaktiv brottspåföljd och annan retroaktiv rättsverkan 

av brott samt mot retroaktiv skatt eller statlig avgift (10 §),
6. skydd mot inrättande av domstol i vissa fall (11 § första stycket),
7. skydd mot missgynnande på grund av ras, hudfärg eller etniskt ur

sprung eller på grund av kön (15 och 16 §§),
8. rätt till fackliga stridsåtgärder (17 §),
9. rätt till ersättning vid expropriation eller annat sådant förfogande 

(i8§).
(...)

3 kap. Riksdagen

2 § Rösträtt vid val till riksdagen tillkommer svensk medborgare som är 
bosatt i riket. Om rösträtt för svensk medborgare som ej är bosatt i riket 
finns bestämmelser i lag. Den som icke har uppnått aderton års ålder se
nast på valdagen har ej rösträtt.

(...)

10 § Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt kan vara ledamot av 
riksdagen eller ersättare för ledamot.

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

15 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Det andra beslutet 
får ej fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksda
gen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Vidare skall minst 
nio månader förflyta mellan den tidpunkt då ärendet första gången an
mäldes i riksdagens kammare och valet, såvida icke konstitutionsutskot
tet genom beslut, som fattas senast vid ärendets beredning och varom 
minst fem sjättedelar av ledamöterna förenar sig, medgiver undantag här
ifrån.

(...)
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i8 § (...)

Yttrande av lagrådet bör inhämtas innan riksdagen beslutar grundlag 
om tryckfriheten, lag om begränsning av rätten att taga del av allmänna 
handlingar, lag som avses i 2 kap. 3 § andra stycket, 12 § första stycket, 
17-19 §§ eller 20 § andra stycket eller lag som ändrar eller upphäver så
dan lag, lag om kommunal beskattning, lag som avses i 2 eller 3 § eller lag 
som avses i 11 kap., om lagen är viktig för enskilda eller från allmän syn
punkt. Vad nu har sagts gäller dock icke, om lagrådets hörande skulle sak
na betydelse på grund av frågans beskaffenhet eller skulle fördröja lagstift
ningsfrågans behandling så att avsevärt men skulle uppkomma. Föreslår 
regeringen riksdagen att stifta lag i något av de ämnen som avses i första 
meningen och har lagrådets yttrande dessförinnan inte inhämtats, skall re
geringen samtidigt för riksdagen redovisa skälen härtill. Att lagrådet icke 
har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder mot lagens tilllämpning.

(...)

9 kap. Finansmakten

10 § Regeringen får icke utan riksdagens bemyndigande taga upp lån eller 
i övrigt ikläda staten ekonomisk förpliktelse. (Trädde i kraft den 1 juli 
198^.)

ii § Finansutskottet överlägger i förhandlingsfrågor rörande anställnings
villkor, som skall gälla för statens arbetstagare eller i övrigt tillhör riksda
gens prövning, med statsråd som regeringen bestämmer. Utskottet får på 
riksdagens vägnar godkänna avtal i sådan fråga eller, om frågan har un- 
dantagits från avtal, förslag till reglering av den.

Beträffande arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter gäller i 
stället för bestämmelserna i första stycket vad som föreskrivs i lag.

Bestämmelserna i första stycket gäller ej om riksdagen för visst fall har 
beslutat annat.

12 § Riksbanken är rikets centralbank med ansvar för valuta- och kredit
politik. Den skall också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

(...)

Riksbanken förvaltas av åtta fullmäktige. Sju fullmäktige väljes av riks
dagen. Dessa väljer för en tid av fem år en fullmäktig, som samtidigt skall 
vara chef för riksbanken. De fullmäktige som valts av riksdagen väljer 
inom sig ordförande. Denne får ej utöva annat uppdrag eller inneha tjänst 
inom riksbankens ledning. Bestämmelser om riksdagens val av fullmäkti
ge, om riksbankens ledning i övrigt samt om dess verksamhet meddelas i 
riksdagsordningen och annan lag.

Fullmäktig som riksdagen vägrar ansvarsfrihet är därmed skild från sitt
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uppdrag. De fullmäktige som valts av riksdagen får skilja ordföranden 
från uppdraget som ordförande och den som är fullmäktig och chef för 
riksbanken från hans uppdrag.

13 § Endast riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt och att bestäm
ma utformningen av dessa. Bestämmelser om penning- och betalningsvä
sendet meddelas i övrigt genom lag.

11 kap. Rättskipning och förvaltning

ii § Resning i avgjort ärende samt återställande av försutten tid beviljas 
av regeringsrätten när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvalt
ningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall 
beviljas resning och återställande av försutten tid av högsta domstolen el
ler, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som icke är förvalt
ningsdomstol.

Närmare bestämmelser om resning och återställande av försutten tid 
kan meddelas i lag.

13 kap. Krig och krigsfara

2 § Är riket i krig eller krigsfara, skall en inom riksdagen utsedd krigsdele- 
gation träda i riksdagens ställe, om förhållandena kräver det.

Om riket är i krig, meddelas förordnande att krigsdelegationen skall trä
da i riksdagens ställe av utrikesnämndens ledamöter enligt närmare bestäm
melser i riksdagsordningen. Innan förordnande meddelas skall samråd ske 
med statsministern, om det är möjligt. Hindras nämndens ledamöter av 
krigsförhållandena att sammanträda, meddelas förordnandet av regering
en. Om riket är i krigsfara, meddelas förordnande som nu sagts av utrikes
nämndens ledamöter i förening med statsministern. För förordnande ford
ras därvid att statsministern och sex av nämndens ledamöter är ense.

3 § Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe utövar den de befogen
heter som annars tillkommer riksdagen. Den får dock ej fatta beslut som 
avses i 12 § första stycket första punkten eller andra eller fjärde stycket.

(...)

7 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, skall 2 kap. 12 § tredje styck
et icke tillämpas. Detsamma gäller om krigsdelegationen i annat fall har 
trätt i riksdagens ställe.

8 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, kan regeringen med stöd av 
riksdagens bemyndigande besluta att uppgift, som enligt grundlag ankom
mer på regeringen, skall fullgöras av annan myndighet. Sådant bemyndi-
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gande får icke omfatta befogenhet enligt 5 eller 6 §, om ej fråga är endast 
om beslut att lag i visst ämne skall börja tillämpas.

10 § Riksdagen eller regeringen får icke fatta beslut på ockuperat område. 
På sådant område får ej heller utövas befogenhet som tillkommer någon i 
egenskap av riksdagsledamot eller statsråd.

Det åligger varje offentligt organ att på ockuperat område handla på det 
sätt som bäst gagnar försvarsansträngningarna och motståndsverksamhe- 
ten samt civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigt. Icke i nå
got fall får ett offentligt organ meddela beslut eller vidta åtgärd som i strid 
mot folkrättens regler ålägger någon rikets medborgare att lämna ockupa
tionsmakten bistånd.

Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får ej hållas 
på ockuperat område.
ii § Är riket i krig, bör statschefen följa regeringen. Befinner han sig på 
ockuperat område eller på annan ort än regeringen, skall han anses hind
rad att fullgöra sina uppgifter som statschef.

Övergångsbestämmelser 1974

9. (...)
Grundläggande föreskrifter om prästtjänster i svenska kyrkan och om 

biskopar och domkapitel samt andra föreskrifter om kyrkomötet än som 
avses i första stycket meddelas i lagen om svenska kyrkan eller i annan lag 
som stiftas av riksdagen efter yttrande av kyrkomötet. Detsamma gäller 
grundläggande föreskrifter om organisationen av myndigheter under kyr
komötet och om den kyrkliga egendom som är avsedd för svenska kyrkans 
verksamhet. Föreskrifter som innebär ändring av det ändamål för vilket 
den kyrkliga egendomen är avsedd meddelas dock genom lag, som stiftas 
på samma sätt som lagen om svenska kyrkan.

10. (...)
det kyrkliga ämbetet
(...)

Bemyndigar riksdagen kyrkomötet att meddela föreskrifter i ett visst 
ämne, kan riksdagen därvid medge att kyrkomötet genom kyrklig kungö
relse överlåter åt myndigheter under kyrkomötet att i sådan kungörelse 
meddela bestämmelser i ämnet. I fråga om svenska kyrkans böcker, svens
ka kyrkans sakrament, gudstjänst och övriga handlingar samt kollekter 
kan riksdagen också medge att kyrkomötet genom kyrklig kungörelse 
överlåter åt domkapitel, kyrkliga kommuner eller kyrkokommunala för
valtningsmyndigheter att meddela bestämmelser.

(...)
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12. När regeringen skall avgöra ärenden som angår svenska kyrkans re- 
ligionsvård eller religionsundervisning, utövande av prästämbetet eller 
prästtjänster, befordran, ämbetsansvar eller tjäns teans var inom kyrkan, 
skall föredraganden tillhöra svenska kyrkan.

Övergångsbestämmelse 1988

2. De äldre föreskrifterna i 9 kap. 12 § gäller till dess val av fullmäktige 
skett enligt de nya bestämmelserna.

Ändringar som trädde i kraft den 1 januari 1992
SFS 1991:1471, 1991:1501, 1991:1502, 1991:1503

1 kap. Statsskickets grunder

3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

i §(...)
Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudra

dio, television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och and
ra upptagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar gäller vad som är 
föreskrivet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del 
av allmänna handlingar.

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

ii § Bemyndigar riksdagen enligt detta kapitel regeringen att meddela före
skrifter i visst ämne, kan riksdagen därvid medgiva att regeringen överlåter 
åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela bestämmelser i ämnet.

13 § (•••)
Regeringen får i förordning som avses i första stycket överlåta åt myn

dighet under regeringen att meddela bestämmelser i ämnet. Utan hinder av 
andra stycket får regeringen också i förordning överlåta åt riksdagens 
myndigheter att meddela bestämmelser som anges i första stycket och som 
ej avser förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter.

14 § (-.)
Riksdagen kan genom lag uppdra åt riksbanken att meddela föreskrifter 

inom dess ansvarsområde enligt 9 kap.
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Efter bemyndigande i lag kan riksdagens myndigheter meddela före
skrifter som avser förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter.

18 §(...)
Yttrande av lagrådet bör inhämtas innan riksdagen beslutar grundlag 

om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, tele
vision och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upp
tagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar, lag om begränsning av 
rätten att taga del av allmänna handlingar, lag som avses i 2 kap. 3 § andra 
stycket, 12 § första stycket, 17-19 §§ eller 20 § andra stycket eller lag som 
ändrar eller upphäver sådan lag, lag om kommunal beskattning, lag som 
avses i 2 eller 3 § eller lag som avses i 11 kap., om lagen är viktig för en
skilda eller från allmän synpunkt. Vad nu har sagts gäller dock icke, om 
lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet 
eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans behandling så att avsevärt men 
skulle uppkomma. Föreslår regeringen riksdagen att stifta lag i något av de 
ämnen som avses i första meningen och har lagrådets yttrande dessförin
nan inte inhämtats, skall regeringen samtidigt för riksdagen redovisa skä
len härtill. Att lagrådet icke har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hin
der mot lagens tillämpning.

(...)

9 kap. Finansmakten

13 § Endast riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser 
om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.

11 kap. Rättskipning och förvaltning

i § Högsta domstolen är högsta allmänna domstol och regeringsrätten 
högsta förvaltningsdomstol. Rätten att få mål prövat av högsta domstolen 
eller regeringsrätten kan begränsas genom lag. I högsta domstolen och re
geringsrätten får endast den tjänstgöra såsom ledamot som är eller har va
rit ordinarie domare i domstolen.

(...)

Övergångsbestämmelser 1974

9. Grundläggande föreskrifter om svenska kyrkan som trossamfund och 
om kyrkomötet som en församling av valda ombud för svenska kyrkan 
meddelas i lag, som stiftas på samma sätt som huvudbestämmelserna i 
riksdagsordningen. Innan sådan lag stiftas skall yttrande av kyrkomötet 
inhämtas.

(...)
Grundläggande föreskrifter om prästtjänster i svenska kyrkan och om
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biskopar och domkapitel samt andra föreskrifter om kyrkomötet än som 
avses i första stycket meddelas i lag som stiftas av riksdagen efter yttrande 
av kyrkomötet. Detsamma gäller grundläggande föreskrifter om organisa
tionen av myndigheter under kyrkomötet och om den kyrkliga egendom 
som är avsedd för svenska kyrkans verksamhet. Föreskrifter som innebär 
ändring av det ändamål för vilket den kyrkliga egendomen är avsedd med
delas dock genom lag, som stiftas på det sätt som anges i första stycket.

(...)
io. Kyrkomötet får med stöd av föreskrifter i lag som stiftas på det sätt 

som anges i punkt 9 första stycket genom kyrklig kungörelse meddela fö
reskrifter i följande ämnen:

Riksdagen kan i lag som stiftas på det sätt som avses i första stycket 
meddela föreskrifter i de ämnen som anges i det stycket. Detta gäller även 
om kyrkomötet har bemyndigats att besluta föreskrifter i ämnet. Regering
en får inte besluta föreskrifter i dessa ämnen.

Ändringar som trädde i kraft den 1 december 1994 och 
den 1 januari 1995
SFS 1994:1375, 1994:1468, 1994:1469, 1994:1470, 1994:1480, 1994: 
1481, 1994:1483

Omnumrering: 2 kap. 20 § skall betecknas 2 kap. 22 §.

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

18 § Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas 
avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expro
priation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskrän
ker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att till
godose angelägna allmänna intressen.

Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas 
avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan 
ersättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna in
skränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller 
skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del 
av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i 
lag.

Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad 
som föreskrivits ovan.
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20 § Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas en
dast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart 
att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.

Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag.

2i § Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt att kost
nadsfritt erhålla grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna 
skall svara också för att högre utbildning finns.

22 § (...)
9. skydd mot expropriation eller annat sådant förfogande samt mot in

skränkningar i användningen av mark eller byggnader (18 §),
10. rätt till utbildning (21 §).

9. rätt att driva näring eller utöva yrke (20 §).

23 § Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtagan
den på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

3 kap. Riksdagen

i § Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. Vid sådant val sker 
röstning på parti med möjlighet för väljarna att avge särskild personröst.

2 § Rösträtt vid val till riksdagen tillkommer svensk medborgare som är 
eller någon gång har varit bosatt i riket. Den som icke har uppnått aderton 
års ålder senast på valdagen har ej rösträtt.

(...)
3 § Ordinarie val till riksdagen förrättas vart fjärde år.

6 §(...)
De fasta valkretsmandaten fördelas mellan valkretsarna på grundval av 

en beräkning av förhållandet mellan antalet röstberättigade i varje valkrets 
och antalet röstberättigade i hela riket. Fördelningen fastställes för fyra år 
i sänder.

4 kap. Riksdagsarbetet

3 §(...)
Riksdagen väljer inom sig utskott, däribland ett konstitutionsutskott 

och ett finansutskott, enligt bestämmelser i riksdagsordningen. Ärende 
som väckes av regeringen eller riksdagsledamot beredes före avgörandet av 
utskott, om ej annat är bestämt i denna regeringsform.
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5 kap. Statschefen

2 § Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och 
har fyllt aderton år. Han får icke samtidigt vara statsråd eller utöva upp
drag såsom talman eller riksdagsledamot.

(...)

4 §(...)
Detsamma gäller, om konungen dör eller avgår och tronföljaren ännu ej 

har fyllt aderton år.

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

4 §(...)
I lag meddelas också föreskrifter om val till parlamentarisk församling 
inom Europeiska unionen. (Trädde i kraft den i december 1994.)

6 § (Paragrafen upphör att gälla.)

7 §(-.)
3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillgångar, tillverk

ning, kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet, ransonering, 
återanvändning och återvinning av material, utformning av byggnader, an
läggningar och bebyggelsemiljö eller tillståndsplikt i fråga om åtgärder 
med byggnader och anläggningar,

7. förbud att röja sådant som någon har erfarit i allmän tjänst eller un
der utövande av tjänsteplikt,

8. skydd för personlig integritet vid registrering av uppgifter med hjälp 
av automatisk databehandling.

18 §(...)
Yttrande av Lagrådet bör inhämtas innan riksdagen beslutar grundlag 

om tryckfriheten, eller om motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, tele
vision och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upp
tagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar, lag om begränsning av 
rätten att taga del av allmänna handlingar, lag som avses i 2 kap. 3 § andra 
stycket, 12 § första stycket, 17-19 §§ eller 22 § andra stycket eller lag som 
ändrar eller upphäver sådan lag, lag om kommunal beskattning, lag som 
avses i 2 eller 3 § eller lag som avses i 11 kap., om lagen är viktig för en
skilda eller från allmän synpunkt. Vad nu har sagts gäller dock icke, om 
Lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffen
het eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans behandling så att avsevärt 
men skulle uppkomma. Föreslår regeringen riksdagen att stifta lag i något
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av de ämnen som avses i första meningen och har Lagrådets yttrande dess
förinnan inte inhämtats, skall regeringen samtidigt för riksdagen redovisa 
skälen härtill. Att Lagrådet icke har hörts över ett lagförslag utgör aldrig 
hinder mot lagens tillämpning.

(...)

9 kap. Finansmakten

4 § Om budgetreglering enligt 3 § icke hinner avslutas före budgetperio
dens början, bestämmer riksdagen i den omfattning som behövs om an
slag för tiden till dess budgetregleringen för perioden slutföres. Riksdagen 
kan uppdraga åt finansutskottet att fatta sådant beslut på riksdagens väg
nar.

ii § (Paragrafen upphör att gälla.)

10 kap. Förhållandet till andra stater

5 § Riksdagen kan överlåta beslutanderätt till Europeiska gemenskaperna 
så länge som dessa har ett fri- och rättighetsskydd motsvarande det som 
ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
Riksdagen beslutar om sådan överlåtelse genom beslut, varom minst tre 
fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riksdagens beslut kan också fattas i 
den ordning som gäller för stiftande av grundlag.

I annat fall kan beslutanderätt, som direkt grundar sig på denna rege
ringsform och som avser meddelande av föreskrifter, användningen av sta
tens tillgångar eller ingående eller uppsägning av internationella överens
kommelser eller förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till 
mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller 
skall bliva anslutet, eller till mellanfolklig domstol. Därvid får ej överlåtas 
beslutanderätt som avser fråga om stiftande, ändring eller upphävande av 
grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller fråga om 
begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. Angåen
de beslut i fråga om överlåtelse gäller vad som är föreskrivet om stiftande 
av grundlag. Kan beslut i sådan ordning ej avvaktas, beslutar riksdagen i 
fråga om överlåtelse genom ett beslut, varom minst fem sjättedelar av de 
röstande och minst tre fjärdedelar av ledamöterna förenar sig.

Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse skall gälla som 
svensk rätt, får riksdagen genom beslut i den ordning som anges i andra 
stycket föreskriva att också en framtida, för riket bindande ändring i över
enskommelsen skall gälla här i riket. Sådant beslut får endast avse framti
da ändring av begränsad omfattning.
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Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej direkt grundar sig på den
na regeringsform kan, i annat fall än som avses i första stycket, genom be
slut av riksdagen överlåtas till annan stat, till mellanfolklig organisation el
ler till utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet. Riksdagen 
får också i lag bemyndiga regeringen eller annan myndighet att i särskilda 
fall besluta om sådan överlåtelse. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, 
skall riksdagens förordnande ske genom ett beslut, varom minst tre fjärde
delar av de röstande förenar sig. Riksdagens beslut i fråga om sådan överlå
telse kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag.

11 kap. Rättskipning och förvaltning

ii § Resning i avgjort ärende samt återställande av försutten tid beviljas 
av Regeringsrätten eller, i den mån det föreskrives i lag, av en lägre för
valtningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvalt
ningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall 
beviljas resning och återställande av försutten tid av Högsta domstolen el
ler, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som icke är förvalt
ningsdomstol.

(...)

12 kap. Kontroll makten

7 § Riksdagen väljer revisorer att granska den statliga verksamheten. Riks
dagen kan besluta att revisorernas granskning skall omfatta också annan 
verksamhet. Riksdagen fastställer instruktion för revisorerna.

(...)

13 kap. Krig och krigsfara

i § Kommer riket i krig eller krigsfara skall regeringen eller talmannen 
kalla riksdagen till sammanträde. Den som utfärdar kallelsen kan besluta 
att riksdagen skall sammanträda på annan ort än Stockholm.

12 § (...)
Har ordinarie val till följd av denna paragraf hållits på annan tid än 

när det annars skulle ha ägt rum, skall riksdagen bestämma tiden för 
därnäst följande ordinarie val till den månad under fjärde eller femte året 
efter det först nämnda valet, då ordinarie val skall hållas enligt riksdags
ordningen.

Övergångsbestämmelser 1994

SFS 1994:1375, 
(-)
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2. Har riksdagen godkänt avtal om Sveriges anslutning till Europeiska 
unionen sedan folkomröstning i hela riket ägt rum i frågan får riksdagen 
fatta beslut om överlåtelse av beslutanderätt till Europeiska gemenskaper
na med anledning av anslutningen utan tillämpning av de regler om visst 
flertal som föreskrivs i 10 kap. 5 §. Riksdagen får också i samma ordning 
som i fråga om överlåtelse av beslutanderätt till Europeiska gemenskaper
na besluta om införlivande med svensk rätt av gemenskapernas regler vid 
tillträdestidpunkten.

SFS 1994:1469
i. (...) Den tid som anges i 3 kap. 3 § skall räknas från det ordinarie val 

som förrättas år 1994.
2. Den fördelning av fasta valkretsmandat som gjorts inför 1994 års val 

skall gälla intill nästa ordinarie val.

Ändringar som trädde i kraft den 1 januari 1999 och som 
träder i kraft den 1 januari 2000
SFS 1998:1402, 1998:1435, 1998:1437, 1998:1700

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

I § (•••)
Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudra

dio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, 
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller vad som är före
skrivet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

6 § Föreskrifter om trossamfund meddelas i lag. I lag skall också meddelas 
föreskrifter om grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund.

Vid stiftande, ändring eller upphävande av sådan lag gäller vad som sägs 
i 16 § om stiftande av riksdagsordningen. (Träder i kraft den i januari 
2000,)

8. skydd för personlig integritet vid behandling av personuppgifter.
(...)

18 §(...)
Yttrande av Lagrådet bör inhämtas innan riksdagen beslutar grundlag 

om tryckfriheten, eller om motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, tele-
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vision och vissa liknande överföringar samt tekniska upptagningar, lag om 
begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar, lag som avses i 
z kap. 3 § andra stycket, 12 § första stycket, 17-19 §§ eller 22 § andra 
stycket eller lag som ändrar eller upphäver sådan lag, lag om kommunal 
beskattning, lag som avses i 2 eller 3 § eller lag som avses i 11 kap., om la
gen är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt. Vad nu har sagts gäl
ler dock icke, om Lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av 
frågans beskaffenhet eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans behandling 
så att avsevärt men skulle uppkomma. Föreslår regeringen riksdagen att 
stifta lag i något av de ämnen som avses i första meningen och har Lagrå
dets yttrande dessförinnan inte inhämtats, skall regeringen samtidigt för 
riksdagen redovisa skälen härtill. Att Lagrådet icke har hörts över ett lag
förslag utgör aldrig hinder mot lagens tillämpning.

9 kap. Finansmakten

11 § Regeringen har ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor. Öv
riga bestämmelser om valutapolitiken meddelas i lag.

12 § Riksbanken är rikets centralbank och en myndighet under riksdagen. 
Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Ingen myndighet får be
stämma hur Riksbanken skall besluta i frågor som rör penningpolitik.

Riksbanken har elva fullmäktige, som väljs av riksdagen. Riksbanken 
leds av en direktion, som utses av fullmäktige.

Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmäktige och direktionen skall 
beviljas ansvarsfrihet. Om riksdagen vägrar en fullmäktig ansvarsfrihet är 
han därmed skild från sitt uppdrag. Fullmäktige får skilja en ledamot av 
direktionen från hans anställning endast om han inte längre uppfyller de 
krav som ställs för att han skall kunna utföra sina uppgifter eller om han 
gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.

Bestämmelser om val av fullmäktige och om Riksbankens ledning och 
verksamhet meddelas i lag.

11 kap. Rättskipning och förvaltning

6 §(...)
Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, 

stiftelse, registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar 
eller till enskild individ. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall 
det ske med stöd av lag. (Träder i kraft den 1 januari 2000.)
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Övergångsbestämmelser 1974

9. (Upphör att gälla.)
10. (Upphör att gälla.)
11. (Upphör att gälla.)
12. (Upphör att gälla.)
13. (Upphör att gälla.)

Övergångsbestämmelser 1976

3. (Upphör att gälla.)

Övergångsbestämmelser 1982

2. (Upphör att gälla.)
3. (Upphör att gälla.)
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Regeringsformen 1974 i 2000 års lydelse

1 kap. Statsskickets grunder

i § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän 

och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamen
tariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt ålig
ga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att 
verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom 
samhällets alla områden. Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor 
lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.

3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.

4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur 

statens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och för
valtning.

5 § Konungen eller drottning, som enligt successionsordningen innehar 
Sveriges tron, är rikets statschef.

Vad i denna regeringsform är stadgat om konungen skall, om drottning 
är statschef, gälla henne.

6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.

7 § I riket finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutande
rätten i kommunerna utövas av valda församlingar.
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Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter.

8 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltning
en statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör upp
gifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas 
likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

i § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
i. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt med

dela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
z. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar 

samt att i övrigt taga del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upp

lysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av 
konstnärligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration 
på allmän plats,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna 
eller enskilda syften,

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva 
sin religion.

Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudra
dio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, 
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller vad som är före
skrivet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga 
del av allmänna handlingar.

2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva 
till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant 
hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att 
deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller an
nan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund 
eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.

3 § Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans sam
tycke grundas enbart på hans politiska åskådning.

Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag 
skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om 
honom registreras med hjälp av automatisk databehandling.
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4 § Dödsstraff får icke förekomma.

5 § Varje medborgare är skyddad mot kroppsstraff. Han är därjämte skyd
dad mot tortyr och mot medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller 
hindra yttranden.

6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat 
kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är där
jämte skyddad mot kropps visitation, husrannsakan och liknande intrång 
samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot 
hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt 
meddelande.

7 § Ingen medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.
Ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får berövas sitt 

medborgarskap i annat fall än då han samtidigt, efter uttryckligt samtycke 
eller genom att inträda i allmän tjänst, blir medborgare i annan stat. Utan 
hinder härav får dock föreskrivas att barn under aderton år i fråga om sitt 
medborgarskap skall följa föräldrarna eller en av dem. Vidare får föreskri
vas att, i enlighet med överenskommelse med annan stat, den som sedan 
födelsen är medborgare även i den andra staten och är varaktigt bosatt där 
förlorar sitt svenska medborgarskap vid aderton års ålder eller senare.

8 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberö- 
vande. Han är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket 
och att lämna detta.

9 § Har annan myndighet än domstol berövat någon medborgare friheten 
med anledning av brott eller misstanke om brott, skall denne kunna få sa
ken prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål. Vad nu sagts gäller dock 
icke när fråga är om att till riket överflytta verkställighet av frihetsberö- 
vande påföljd som har ådömts i annan stat.

Har medborgare av annan anledning än som angives i första stycket bli
vit omhändertagen tvångsvis, skall han likaså kunna få saken prövad av 
domstol utan oskäligt dröjsmål. Med prövning av domstol likställes i så
dant fall prövning av nämnd, om nämndens sammansättning är bestämd i 
lag och ordföranden i nämnden skall vara eller ha varit ordinarie domare.

Har prövning som avses i första eller andra stycket icke uppdragits åt 
myndighet som är behörig enligt föreskrifterna där, skall den ankomma på 
allmän domstol.

10 § Straff eller annan brottspåföljd får icke åläggas för gärning som icke 
var belagd med brottspåföljd, när den förövades. Ej heller får svårare 
brottspåföljd åläggas för gärningen än den som var föreskriven då. Vad nu
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sagts om brottspåföljd gäller även förverkande och annan särskild rätts
verkan av brott.

Skatt eller statlig avgift får ej uttagas i vidare mån än som följer av före
skrift, som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller 
avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen särskilda skäl påkalla det, får dock 
lag innebära att skatt eller statlig avgift uttages trots att lagen inte hade 
trätt i kraft när nyssnämnda omständighet inträffade, om regeringen eller 
riksdagsutskott då hade lämnat förslag härom till riksdagen. Med förslag 
jämställes ett meddelande i skrivelse från regeringen till riksdagen om att 
sådant förslag är att vänta. Vidare får riksdagen föreskriva undantag från 
första meningen, om riksdagen finner att det är påkallat av särskilda skäl i 
samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris.

ii § Domstol får icke inrättas för redan begången gärning och ej heller för 
viss tvist eller i övrigt för visst mål.

Förhandling vid domstol skall vara offentlig.

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. Efter bemyndigande i lag får de begränsas genom annan för
fattning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I samma 
ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de 
fall som anges i 14 § första stycket andra meningen.

Begränsning 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 nödvändigt med hänsyn till det ändamål som 
har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot 
den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begräns
ning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan 
sådan åskådning.

Förslag till lag som avses i första stycket eller till lag om ändring eller 
upphävande av sådan lag skall, om det ej förkastas av riksdagen, på yr
kande av lägst tio av dess ledamöter vila i minst tolv månader från det att 
det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksdagens kamma
re. Utan hinder härav kan riksdagen antaga förslaget, om minst fem sjätte
delar av de röstande förenar sig om beslutet.

Tredje stycket gäller icke förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två 
år av lag. Det gäller ej heller förslag till lag som enbart angår

i. förbud att röja sådant, som någon har erfarit i allmän tjänst eller un
der utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är påkallat av hänsyn 
till intresse som angives i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen,

2. husrannsakan eller liknande intrång eller
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3- frihetsstraff som påföljd för viss gärning.
Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens vidkommande huruvida 

tredje stycket är tillämpligt i fråga om visst lagförslag.

13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn 
till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, en
skilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av 
brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I öv
rigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske en
dast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första 
stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och 
informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kultu
rella angelägenheter.

Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses 
icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll 
närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden.

14 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn 
till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller 
till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets 
säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast såvitt gäller sammanslutningar 
vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljel
se av folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg eller av visst etniskt ursprung.

15 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare miss
gynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung 
tillhör minoritet.

16 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare miss
gynnas på grund av sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att 
åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt el
ler motsvarande tjänsteplikt.

17 § Förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgi
vare äger rätt att vidtaga fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag 
eller avtal.

18 § Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas 
avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expro
priation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskrän
ker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgo
dose angelägna allmänna intressen.
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Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas av
stå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan er
sättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskrän
ker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller 
skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del 
av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i 
lag.

Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad 
som föreskrivits ovan.

19 § Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt be
stämmelser som meddelas i lag.

20 § Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas en
dast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart 
att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.

Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag.

21 § Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt att kost
nadsfritt erhålla grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna 
skall svara också för att högre utbildning finns.

22 § Utlänning här i riket är likställd med svensk medborgare i fråga om 
i. skydd mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning el

ler i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra trossam
fund eller annan sammanslutning (2 § andra meningen),

2. skydd för personlig integritet vid automatisk databehandling (3 § 
andra stycket),

3. skydd mot dödsstraff, kroppsstraff och tortyr samt mot medicinsk på
verkan i syfte att framtvinga eller hindra yttrande (4 och 5 §§),

4. rätt till domstolsprövning av frihetsberövande med anledning av brott 
eller misstanke om brott (9 § första och tredje styckena),

5. skydd mot retroaktiv brottspåföljd och annan retroaktiv rättsverkan 
av brott samt mot retroaktiv skatt eller statlig avgift (10 §),

6. skydd mot inrättande av domstol i vissa fall (11 § första stycket),
7. skydd mot missgynnande på grund av ras, hudfärg eller etniskt ur

sprung eller på grund av kön (15 och 16 §§),
8. rätt till fackliga stridsåtgärder (17 §),
9. skydd mot expropriation eller annat sådant förfogande samt mot in

skränkningar i användningen av mark eller byggnader (18 §),
10. rätt till utbildning (21 §).
Om annat icke följer av särskilda föreskrifter i lag, är utlänning här i ri-
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ket likställd med svensk medborgare även i fråga om
i. yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, 

föreningsfrihet och religionsfrihet (i §),
2. skydd mot tvång att giva till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skydd mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 

5 §§, mot kropps visitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot 
intrång i förtrolig meddelelse (6 §),

4. skydd mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätt till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än 

brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
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 rätt till sina verk (19 §),
9. rätt att driva näring eller utöva yrke (20 §).
På sådana särskilda föreskrifter som avses i andra stycket tillämpas 12 § 

tredje stycket, fjärde stycket första meningen samt femte stycket.

23 § Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtagan
den på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

3 kap. Riksdagen

i § Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. Vid sådant val sker 
röstning på parti med möjlighet för väljarna att avge särskild personröst.

Riksdagen består av en kammare med trehundrafyrtionio ledamöter. För 
ledamöterna skall finnas ersättare.

2 § Rösträtt vid val till riksdagen tillkommer svensk medborgare som är 
eller någon gång har varit bosatt i riket. Den som icke har uppnått aderton 
års ålder senast på valdagen har ej rösträtt.

Frågan huruvida rösträtt enligt första stycket föreligger avgöres på 
grundval av en före valet upprättad röstlängd.

3 § Ordinarie val till riksdagen förrättas vart fjärde år.

4 § Regeringen får förordna om extra val till riksdagen mellan ordinarie 
val. Extra val hålles inom tre månader efter förordnandet.

Efter val till riksdagen får regeringen icke förordna om extra val förrän 
tre månader har förflutit från den nyvalda riksdagens första sammanträde. 
Ej heller får regeringen förordna om extra val under tid då dess ledamöter, 
efter det att samtliga har entledigats, uppehåller sina befattningar i avbi- 
dan på att ny regering skall tillträda.
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Bestämmelser om extra val i visst fall finns i 6 kap. 3 §.

5 § Nyvald riksdag samlas på femtonde dagen efter valdagen, dock tidigast 
på fjärde dagen efter det att valets utgång har kungjorts.

Varje val gäller för tiden från det att den nyvalda riksdagen har samlats 
till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas. Denna tid är riksda
gens valperiod.

6 § För val till riksdagen är riket indelat i valkretsar.
Mandaten i riksdagen utgöres av trehundratio fasta valkretsmandat och 

trettionio utjämningsmandat.
De fasta valkretsmandaten fördelas mellan valkretsarna på grundval av 

en beräkning av förhållandet mellan antalet röstberättigade i varje valkrets 
och antalet röstberättigade i hela riket. Fördelningen fastställes för fyra år 
i sänder.

7 § Mandaten fördelas mellan partier. Med parti avses varje sammanslut
ning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning.

Endast parti som har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket är 
berättigat att deltaga i fördelningen av mandaten. Parti som har fått färre 
röster deltager dock i fördelningen av de fasta valkretsmandaten i valkrets, 
där partiet har fått minst tolv procent av rösterna.

8 § De fasta valkretsmandaten fördelas på varje valkrets proportionellt 
mellan partierna på grundval av valresultatet i valkretsen.

Utjämningsmandaten fördelas mellan partierna så, att fördelningen av 
alla mandat i riksdagen, med undantag av de fasta valkretsmandat som 
har tillfallit parti med mindre än fyra procent av rösterna, blir proportio
nell mot de i fördelningen deltagande partiernas röstetal i hela riket. Har 
parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten erhållit flera mandat 
än som motsvarar den proportionella representationen i riksdagen för par
tiet, bortses vid fördelningen av utjämningsmandaten från partiet och de 
fasta valkretsmandat det har erhållit. Sedan utjämningsmandaten har för
delats mellan partierna, tillföres de valkretsar.

Vid mandatfördelningen mellan partierna användes uddatalsmetoden 
med första divisorn jämkad till 1,4.

9 § För varje mandat som ett parti har erhållit utses en riksdagsledamot 
samt ersättare för honom.

10 § Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt kan vara ledamot av 
riksdagen eller ersättare för ledamot.
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ii § Val till riksdagen får överklagas hos en av riksdagen utsedd valpröv- 
ningsnämnd. Den som har valts till riksdagsledamot utövar sitt uppdrag 
utan hinder av att valet har överklagats. Ändras valet, intager ny ledamot 
sin plats så snart ändringen har kungjorts. Vad nu sagts om ledamot äger 
motsvarande tillämpning på ersättare.

Valprövningsnämnden består av ordförande, som skall vara eller ha va
rit ordinarie domare och som ej får tillhöra riksdagen, och sex andra leda
möter. Ledamöterna väljes efter varje ordinarie val, så snart valet har vun
nit laga kraft, för tiden till dess nytt val till nämnden har ägt rum. 
Ordföranden väljes särskilt. Nämndens beslut får ej överklagas.

12 § Ytterligare bestämmelser i de ämnen som angives i 2-11 §§ samt om 
utseende av ersättare för riksdagsledamöterna meddelas i riksdagsordning
en eller annan lag.

4 kap. Riksdagsarbetet

i § Riksdagen sammanträder till riksmöte årligen. Riksmöte hålles i Stock
holm, om icke riksdagen eller talmannen bestämmer annat av hänsyn till 
riksdagens säkerhet eller frihet.

2 § Riksdagen utser inom sig för varje valperiod en talman samt en förste, 
en andre och en tredje vice talman.

3 § Regeringen och varje riksdagsledamot får i enlighet med vad som när
mare angives i riksdagsordningen väcka förslag i fråga om allt som kan 
komma under riksdagens prövning, om ej annat är bestämt i denna rege
ringsform.

Riksdagen väljer inom sig utskott, däribland ett konstitutionsutskott 
och ett finansutskott, enligt bestämmelser i riksdagsordningen. Ärende 
som väckes av regeringen eller riksdagsledamot beredes före avgörandet av 
utskott, om ej annat är bestämt i denna regeringsform.

4 § När ärende skall avgöras i kammaren, får varje riksdagsledamot och 
varje statsråd yttra sig i enlighet med vad som närmare angives i riksdags
ordningen. Bestämmelser om jäv finns i riksdagsordningen.

5 § Vid omröstning i riksdagen gäller som riksdagens beslut den mening 
varom mer än hälften av de röstande förenar sig, om ej annat särskilt an
gives i denna regeringsform eller, beträffande frågor som hör till förfaran
det i riksdagen, i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Om förfarandet 
vid lika röstetal finns bestämmelser i riksdagsordningen.

6 § Riksdagsledamot och ersättare får fullgöra uppdrag som ledamot utan 
hinder av tjänsteuppgift eller annan sådan förpliktelse som åligger honom.
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7 § Riksdagsledamot eller ersättare får icke lämna sitt uppdrag utan riks
dagens medgivande.

När det finns anledning till det, skall Valprövningsnämnden självmant 
pröva om ledamot eller ersättare är behörig enligt 3 kap. 10 §. Den som 
förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag.

Ledamot eller ersättare får i annat fall än som avses i andra stycket skil
jas från uppdraget endast om han genom brott har visat sig uppenbarligen 
olämplig för uppdraget. Beslut härom fattas av domstol.

8 § Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag 
som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att 
resa inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövan
det av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vil
ket minst fem sjättedelar av de röstände har förenat sig.

Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall bestämmelser i 
lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han er
känner brottet eller har tagits på bar gärning eller fråga är om brott för vil
ket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

9 § Under tid då riksdagsledamot är riksdagens talman eller tillhör rege
ringen utövas hans uppdrag som riksdagsledamot av ersättare. Riksdagen 
kan i riksdagsordningen föreskriva att ersättare skall träda i riksdagsleda
mots ställe när denne är ledig.

Bestämmelserna i 6 § och 8 § första stycket om skydd för utövandet av 
uppdrag som riksdagsledamot gäller även talmannen och hans uppdrag.

För ersättare som utövar uppdrag som riksdagsledamot gäller bestäm
melserna om ledamot.

10 § Ytterligare bestämmelser om riksdagsarbetet meddelas i riksdagsord
ningen.

5 kap. Statschefen

i § Statschefen hålles av statsministern underrättad om rikets angelägen
heter. När så erfordras sammanträder regeringen i konselj under statsche
fens ordförandeskap.

2 § Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och 
har fyllt aderton år. Han får icke samtidigt vara statsråd eller utöva upp
drag såsom talman eller riksdagsledamot.

Statschefen skall samråda med statsministern, innan han reser utrikes.

3 § Är konungen av sjukdom, utrikes resa eller annan orsak hindrad att 
fullgöra sina uppgifter, inträder enligt gällande tronföljd medlem av kon-
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ungahuset, som ej är hindrad, för att såsom tillfällig riksföreståndare full
göra statschefens uppgifter.

4 § Utslocknar konungahuset, utser riksdagen en riksföreståndare att full
göra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen utser samtidigt en vice 
riksföreståndare.

Detsamma gäller, om konungen dör eller avgår och tronföljaren ännu ej 
har fyllt aderton år.

5 § Har konungen under sex månader utan avbrott varit hindrad att full
göra sina uppgifter eller underlåtit att fullgöra dem, skall regeringen an
mäla det till riksdagen. Riksdagen bestämmer, om konungen skall anses ha 
avgått.

6 § Riksdagen kan utse någon att efter regeringens förordnande tjänstgöra 
som tillfällig riksföreståndare när ingen med behörighet enligt 3 eller 4 § 
kan tjänstgöra.

Talmannen eller, vid förfall för honom, vice talman tjänstgör efter rege
ringens förordnande som tillfällig riksföreståndare, när ingen annan behö
rig kan tjänstgöra.

7 § Konungen kan ej åtalas för sina gärningar. Riksföreståndare kan ej åta
las för sina gärningar som statschef.

6 kap. Regeringen

i § Regeringen består av statsministern och övriga statsråd.
Statsministern utses i den ordning som angives i 2-4 §§. Statsministern 

tillsätter övriga statsråd.

2 § När statsminister skall utses, kallar talmannen företrädare för varje 
partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice 
talmännen och avgiver sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen skall senast på fjärde dagen härefter, utan beredning i ut
skott, pröva förslaget genom omröstning. Röstar mer än hälften av riks
dagens ledamöter mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det god
känt.

3 § Förkastar riksdagen talmannens förslag, förfares på nytt enligt 2 §. 
Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, skall förfarandet 
för utseende av statsminister avbrytas och återupptagas först sedan val till 
riksdagen har hållits. Om ej ordinarie val ändå skall hållas inom tre måna
der, skall extra val förrättas inom samma tid.
4 § När riksdagen har godkänt förslag om ny statsminister, anmäler denne 
så snart det kan ske de av honom utsedda statsråden för riksdagen. Däref-
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ter äger regeringsskifte rum vid en särskild konselj inför statschefen eller, 
vid förfall för denne, inför talmannen. Talmannen kallas alltid till konsel
jen.

Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens väg
nar.

5 § Förklarar riksdagen att statsministern eller annat statsråd icke åtnjuter 
riksdagens förtroende, skall talmannen entlediga statsrådet. Kan regering
en förordna om extra val till riksdagen, skall dock beslut om entledigande 
ej meddelas om regeringen inom en vecka från misstroendeförklaringen 
förordnar om extra val.

6 § Statsråd skall entledigas om han begär det, statsministern av talman
nen och annat statsråd av statsministern. Statsministern får även i annat 
fall entlediga annat statsråd.

7 § Om statsministern entledigas eller dör, skall talmannen entlediga övri
ga statsråd.

8 § Har regeringens samtliga ledamöter entledigats, uppehåller de sina be
fattningar till dess ny regering har tillträtt. Har annat statsråd än statsmi
nistern entledigats på egen begäran, uppehåller han sin befattning till dess 
efterträdare har tillträtt, om statsministern begär det.

9 § Endast den får vara statsråd som är svensk medborgare sedan minst tio 
år.

Statsråd får icke utöva allmän eller enskild tjänst. Han får ej heller inne
ha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom.

io § Vid förfall för talmannen övertager vice talman de uppgifter som en
ligt detta kapitel ankommer på talmannen.

7 kap. Regeringsarbetet

i § För beredning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli. I 
detta ingår departement för skilda verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar 
ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden 
chefer för departementen.

2 § Vid beredningen av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och 
yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som be
hövs skall tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig.

3 § Regeringsärenden avgörs av regeringen vid regeringssammanträde. Re
geringsärenden som gäller verkställighet inom försvarsmakten av författ
ningar eller särskilda regeringsbeslut kan dock, i den omfattning som angi-
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ves i lag, under statsministerns överinseende avgöras av chefen för det de
partement till vilket ärendena hör.

4 § Statsministern kallar övriga statsråd till regeringssammanträde och är 
ordförande vid sammanträdet. Minst fem statsråd skall deltaga i rege
ringssammanträde.

5 § Departementschef är vid regeringssammanträde föredragande i ärende 
som hör till hans departement. Statsministern kan dock förordna att ären
de eller grupp av ärenden, som hör till visst departement, skall föredragas 
av annat statsråd än departementschefen.

6 § Vid regeringssammanträde föres protokoll. Skiljaktig mening skall an
tecknas i protokollet.

7 § Författningar, förslag till riksdagen och andra expeditioner av regering
ens beslut skall för att bliva gällande skrivas under av statsministern eller an
nat statsråd på regeringens vägnar. Regeringen kan dock genom förordning 
föreskriva att tjänsteman i särskilda fall får skriva under expedition.

8 § Statsministern kan utse ett av de övriga statsråden att i egenskap av 
ställföreträdare vid förfall för statsministern fullgöra hans uppgifter. Har 
statsministern ej utsett ställföreträdare eller har också denne förfall, över
tages statsministerns uppgifter i stället av det av de tjänstgörande statsrå
den som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd 
lika länge, har den äldste av dem företräde.

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

i § Av bestämmelserna i z kap. om grundläggande fri- och rättigheter föl
jer att föreskrifter av visst innehåll ej får meddelas eller får meddelas en
dast genom lag samt att förslag till lag i vissa fall skall behandlas i särskild 
ordning.

z § Föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personli
ga och ekonomiska förhållanden inbördes meddelas genom lag. Sådana fö
reskrifter är bland andra:

i. föreskrifter om svenskt medborgarskap,
z. föreskrifter om rätt till släktnamn, om äktenskap och föräldraskap, 

om arv och testamente samt om familjeförhållanden i övrigt,
3. föreskrifter om rätt till fast och lös egendom, om avtal samt om bolag, 

föreningar, samfälligheter och stiftelser.

3 § Föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, 
som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskil-
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das personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom lag. Så
dana föreskrifter är bland andra föreskrifter om brott och rättsverkan 
av brott, om skatt till staten samt om rekvisition och annat sådant för
fogande.

4 § Föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela riket och om förfa
randet vid folkomröstning i grundlagsfråga meddelas genom lag.

I lag meddelas också föreskrifter om val till parlamentarisk församling 
inom Europeiska unionen.

5 § Grunderna för ändringar i rikets indelning i kommuner samt grun
derna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för 
den kommunala beskattningen bestämmes i lag. I lag meddelas också 
föreskrifter om kommunernas befogenheter i övrigt och om deras ålig
ganden.

6 § Föreskrifter om trossamfund meddelas i lag. I lag skall också meddelas 
föreskrifter om grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund.

Vid stiftande, ändring eller upphävande av sådan lag gäller vad som sägs 
i i6 § om stiftande av riksdagsordningen.

7 § Utan hinder av 3 eller 5 § kan regeringen efter bemyndigande i lag ge
nom förordning meddela föreskrifter om annat än skatt, om föreskrifterna 
avser något av följande ämnen:

i. skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,
2. utlännings vistelse i riket,
3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillgångar, tillverk

ning, kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet, ransonering, 
återanvändning och återvinning av material, utformning av byggnader, an
läggningar och bebyggelsemiljö eller tillståndsplikt i fråga om åtgärder 
med byggnader och anläggningar,

4. jakt, fiske, djurskydd eller natur- 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 un

der utövande av tjänsteplikt,
8. skydd för personlig integritet vid behandling av personuppgifter.
Bemyndigande som avses i första stycket medför ej rätt att meddela fö

reskrifter om annan rättsverkan av brott än böter. Riksdagen kan i lag, 
som innehåller bemyndigande med stöd av första stycket, föreskriva även 
annan rättsverkan än böter för överträdelse av föreskrift som regeringen 
meddelar med stöd av bemyndigandet.
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8 § Utan hinder av z, 3 eller 5 § kan regeringen efter bemyndigande i lag 
genom förordning meddela föreskrifter om anstånd med att fullgöra för
pliktelse.

9 § Utan hinder av 3 § kan regeringen efter bemyndigande i lag genom för
ordning meddela föreskrifter om tull på införsel av vara.

Regeringen eller kommun kan efter riksdagens bemyndigande meddela 
sådana föreskrifter om avgifter, som på grund av 3 § annars skall medde
las av riksdagen.

10 § Regeringen kan efter bemyndigande i lag i ämne som angives i 7 § 
första stycket eller 9 § genom förordning bestämma att föreskrift i lagen 
skall börja eller upphöra att tillämpas.

ii § Bemyndigar riksdagen enligt detta kapitel regeringen att meddela fö
reskrifter i visst ämne, kan riksdagen därvid medgiva att regeringen över
låter åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela bestämmelser i 
ämnet.

12 § Föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av bemyndigande 
som avses i denna regeringsform skall underställas riksdagen för prövning, 
om riksdagen bestämmer det.

13 § Regeringen får utöver vad som följer av 7-10 §§ genom förordning 
besluta

i. föreskrifter om verkställighet av lag,
2. föreskrifter som ej enligt grundlag skall meddelas av riksdagen.
Regeringen får ej på grund av första stycket besluta föreskrifter som av

ser riksdagen eller dess myndigheter. Den får ej heller på grund av bestäm
melsen i första stycket 2 besluta föreskrifter som avser den kommunala be
skattningen.

Regeringen får i förordning som avses i första stycket överlåta åt myn
dighet under regeringen att meddela bestämmelser i ämnet. Utan hinder av 
andra stycket får regeringen också i förordning överlåta åt riksdagens 
myndigheter att meddela bestämmelser som anges i första stycket och som 
ej avser förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter.

14 § Behörighet för regeringen att besluta föreskrifter i visst ämne utgör 
ej hinder för riksdagen att genom lag meddela föreskrifter i samma ämne.

Riksdagen kan genom lag uppdra åt Riksbanken att meddela föreskrif
ter inom dess ansvarsområde enligt 9 kap.

Efter bemyndigande i lag kan riksdagens myndigheter meddela före
skrifter som avser förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter.
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15 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Det andra beslutet får 
ej fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i 
hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Vidare skall minst nio 
månader förflyta mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i 
riksdagens kammare och valet, såvida icke konstitutionsutskottet genom 
beslut, som fattas senast vid ärendets beredning och varom minst fem sjät
tedelar av ledamöterna förenar sig, medgiver undantag härifrån.

Riksdagen får icke såsom vilande antaga ett förslag om stiftande av 
grundlag, som är oförenligt med annat vilande grundlagsförslag, utan att 
samtidigt förkasta det först antagna förslaget.

Folkomröstning om vilande grundlagsförslag skall anordnas, om yrkan
de därom framställes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och 
minst en tredjedel av ledamöterna röstar för bifall till yrkandet. Sådant yr
kande skall framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog 
grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet skall ej beredas i utskott.

Folkomröstningen skall hållas samtidigt med det val till riksdagen som 
avses i första stycket. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet 
förklara huruvida de godtar det vilande grundlagsförslaget eller ej. Försla
get är förkastat, om de flesta av dem som deltager i omröstningen röstar 
mot förslaget och de till antalet är fler än hälften av dem som har avgivit 
godkända röster vid riksdagsvalet. I annat fall upptager riksdagen försla
get till slutlig prövning.

16 § Riksdagsordningen stiftas på det sätt som angives i 15 § första styck
et första och andra meningarna samt andra stycket. Den kan också stiftas 
genom endast ett beslut, om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer 
än hälften av riksdagens ledamöter förenar sig om beslutet. Tilläggsbe
stämmelse i riksdagsordningen beslutas dock i samma ordning som lag i 
allmänhet.

17 § Lag får ej ändras eller upphävas annat än genom lag. I fråga om änd
ring eller upphävande av grundlag eller av riksdagsordningen äger 15 och 
16 § § motsvarande tillämpning.

18 § För att avge yttrande över lagförslag skall finnas ett lagråd, vari ingår 
domare i Högsta domstolen och Regeringsrätten. Yttrande från Lagrådet 
inhämtas av regeringen eller, enligt vad som närmare angives i riksdags
ordningen, av riksdagsutskott.

Yttrande av Lagrådet bör inhämtas innan riksdagen beslutar grundlag 
om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, tele
vision och vissa liknande överföringar samt tekniska upptagningar, lag om 
begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar, lag som avses i

REGERINGSFORMEN 1974 I 2000 ÂRS LYDELSE 425 



2 kap. 3 § andra stycket, 12 § första stycket, 17-19 §§ eller 22§ andra 
stycket eller lag som ändrar eller upphäver sådan lag, lag om kommunal 
beskattning, lag som avses i 2 eller 3 § eller lag som avses i 11 kap., om la
gen är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt. Vad nu har sagts gäl
ler dock icke, om Lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av 
frågans beskaffenhet eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans behandling 
så att avsevärt men skulle uppkomma. Föreslår regeringen riksdagen att 
stifta lag i något av de ämnen som avses i första meningen och har Lagrå
dets yttrande dessförinnan inte inhämtats, skall regeringen samtidigt för 
riksdagen redovisa skälen härtill. Att Lagrådet icke har hörts över ett lag
förslag utgör aldrig hinder mot lagens tillämpning.

Lagrådets granskning skall avse
i. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i öv

rigt,
2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
4. om förslaget är så utformat att lagen kan antagas tillgodose angivna 

syften,
5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.
Närmare bestämmelser om Lagrådets sammansättning och tjänstgöring 

meddelas i lag.

19 § Beslutad lag skall utfärdas av regeringen utan dröjsmål. Lag med så
dana föreskrifter om riksdagen eller dess myndigheter som ej skall intagas 
i grundlag eller riksdagsordningen kan dock utfärdas av riksdagen.

Lagar skall kungöras så snart det kan ske. Detsamma gäller förordning
ar, om ej annat föreskrives i lag.

9 kap. Finansmakten

i § Om rätten att besluta om skatter och avgifter till staten finns bestäm
melser i 8 kap.

2 § Statens medel får icke användas på annat sätt än riksdagen har be
stämt.

Om användningen av statsmedel för skilda behov bestämmer riksdagen 
genom budgetreglering enligt 3-5 §§. Riksdagen får dock bestämma att 
medel tages i anspråk i annan ordning.

3 § Riksdagen företager budgetreglering för närmast följande budgetår el
ler, om särskilda skäl föranleder det, för annan budgetperiod. Riksdagen 
bestämmer därvid till vilka belopp statsinkomsterna skall beräknas och 
anvisar anslag till angivna ändamål. Besluten härom upptages i en stats-
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budget.
Riksdagen kan besluta att särskilt anslag på statsbudgeten skall utgå för 

annan tid än budgetperioden.
Vid budgetreglering enligt denna paragraf skall riksdagen beakta beho

vet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av medel 
för rikets försvar.

4 § Om budgetreglering enligt 3 § icke hinner avslutas före budgetperio
dens början, bestämmer riksdagen i den omfattning som behövs om anslag 
för tiden till dess budgetregleringen för perioden slutföres. Riksdagen kan 
uppdraga åt finansutskottet att fatta sådant beslut på riksdagens vägnar.

5 § För löpande budgetår kan riksdagen på tilläggsbudget göra ny beräk
ning av statsinkomster samt ändra anslag och anvisa nya anslag.

6 § Regeringen avgiver förslag till statsbudget till riksdagen.

7 § Riksdagen kan i samband med budgetreglering eller annars besluta 
riktlinjer för viss statsverksamhet för längre tid än anslag till verksamheten 
avser.

8 § Statens medel och dess övriga tillgångar står till regeringens disposi
tion. Vad nu sagts gäller dock icke tillgångar som är avsedda för riksdagen 
eller dess myndigheter eller som i lag har avsatts till särskild förvaltning.

9 § Riksdagen fastställer i den omfattning som behövs grunder för förvalt
ningen av statens egendom och förfogandet över den. Riksdagen kan där
vid föreskriva att åtgärd av visst slag ej får vidtagas utan riksdagens till
stånd.

10 § Regeringen får icke utan riksdagens bemyndigande taga upp lån eller 
i övrigt ikläda staten ekonomisk förpliktelse.

ii § Regeringen har ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor. Öv
riga bestämmelser om valutapolitiken meddelas i lag.

12 § Riksbanken är rikets centralbank och en myndighet under riksdagen. 
Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Ingen myndighet får be
stämma hur Riksbanken skall besluta i frågor som rör penningpolitik.

Riksbanken har elva fullmäktige, som väljs av riksdagen. Riksbanken 
leds av en direktion, som utses av fullmäktige.

Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmäktige och direktionen skall 
beviljas ansvarsfrihet. Om riksdagen vägrar en fullmäktig ansvarsfrihet är 
han därmed skild från sitt uppdrag. Fullmäktige får skilja en ledamot av 
direktionen från hans anställning endast om han inte längre uppfyller de
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krav som ställs för att han skall kunna utföra sina uppgifter eller om han 
gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.

Bestämmelser om val av fullmäktige och om Riksbankens ledning och 
verksamhet meddelas i lag.

13 § Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser 
om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.

10 kap. Förhållandet till andra stater

i § Överenskommelse med annan stat eller med mellanfolklig organisation 
ingås av regeringen.

2 § Regeringen får ej ingå för riket bindande internationell överenskom
melse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen förut
sätter att lag ändras eller upphäves eller att ny lag stiftas eller om den i öv
rigt gäller ämne i vilket riksdagen skall besluta.

Är i fall som avses i första stycket särskild ordning föreskriven för det 
riksdagsbeslut som förutsättes, skall samma ordning iakttagas vid godkän
nandet av överenskommelsen.

Regeringen får ej heller i annat fall än som avses i första stycket ingå för 
riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har 
godkänt denna, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan 
dock underlåta att inhämta riksdagens godkännande av överenskommel
sen, om rikets intresse kräver det. I sådant fall skall regeringen i stället 
överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

3 § Regeringen får uppdraga åt förvaltningsmyndighet att ingå internatio
nell överenskommelse i fråga där överenskommelsen ej kräver riksdagens 
eller Utrikesnämndens medverkan.

4 § Bestämmelserna i 1--3 §§ äger motsvarande tillämpning på åtagande av 
internationell förpliktelse för riket i annan form än överenskommelse samt 
på uppsägning av internationell överenskommelse eller förpliktelse.

5 § Riksdagen kan överlåta beslutanderätt till Europeiska gemenskaperna 
så länge som dessa har ett fri- och rättighetsskydd motsvarande det som 
ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
Riksdagen beslutar om sådan överlåtelse genom beslut, varom minst tre 
fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riksdagens beslut kan också fattas i 
den ordning som gäller för stiftande av grundlag.

I annat fall kan beslutanderätt, som direkt grundar sig på denna rege
ringsform och som avser meddelande av föreskrifter, användningen av sta-
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tens tillgångar eller ingående eller uppsägning av internationella överens
kommelser eller förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till mellan- 
folklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller skall bli
va anslutet, eller till mellanfolklig domstol. Därvid får ej överlåtas beslu
tanderätt som avser fråga om stiftande, ändring eller upphävande av 
grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller fråga om 
begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i z kap. Angåen
de beslut i fråga om överlåtelse gäller vad som är föreskrivet om stiftande 
av grundlag. Kan beslut i sådan ordning ej avvaktas, beslutar riksdagen i 
fråga om överlåtelse genom ett beslut, varom minst fem sjättedelar av de 
röstande och minst tre fjärdedelar av ledamöterna förenar sig.

Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse skall gälla som 
svensk rätt, får riksdagen genom beslut i den ordning som anges i andra 
stycket föreskriva att också en framtida, för riket bindande ändring i över
enskommelsen skall gälla här i riket. Sådant beslut får endast avse framti
da ändring av begränsad omfattning.

Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej direkt grundar sig på 
denna regeringsform kan, i annat fall än som avses i första stycket, genom 
beslut av riksdagen överlåtas till annan stat, till mellanfolklig organisation 
eller till utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet. Riksda
gen får också i lag bemyndiga regeringen eller annan myndighet att i sär
skilda fall besluta om sådan överlåtelse. Innefattar uppgiften myndighets
utövning, skall riksdagens förordnande ske genom ett beslut, varom minst 
tre fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riksdagens beslut i fråga om så
dan överlåtelse kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av 
grundlag.

6 § Regeringen skall fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de 
utrikespolitiska förhållanden, som kan få betydelse för riket, och överläg
ga med nämnden om dessa så ofta det erfordras. I alla utrikesärenden av 
större vikt skall regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om 
det kan ske.

7 § Utrikesnämnden består av talmannen samt nio andra ledamöter, som 
riksdagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser om Utrikesnämndens 
sammansättning meddelas i riksdagsordningen.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. Regeringen är 
skyldig att sammankalla nämnden om minst fyra av nämndens ledamöter 
begär överläggning i viss fråga. Ordförande vid sammanträde med nämn
den är statschefen eller, om han har förfall, statsministern.

Ledamot av Utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till nämn
den skall visa varsamhet i fråga om meddelanden till andra om vad han
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har erfarit i denna egenskap. Ordföranden kan besluta om ovillkorlig tyst
nadsplikt.

8 § Chefen för det departement till vilket utrikesärendena hör skall hållas 
underrättad, när fråga som är av betydelse för förhållandet till annan stat 
eller till mellanfolklig organisation uppkommer hos annan statlig myndig
het.

9 § Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att 
möta väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas 
i strid eller sändas till annat land endast om

i. riksdagen medgiver det,
2. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för åtgärden,
3. skyldighet att vidtaga åtgärden följer av internationell överenskom

melse eller förpliktelse som har godkänts av riksdagen.
Förklaring att riket är i krig får, utom vid väpnat angrepp mot riket, icke 

givas utan riksdagens medgivande.
Regeringen får bemyndiga försvarsmakten att använda våld i enlighet 

med internationell rätt och sedvänja för att hindra kränkning av rikets ter
ritorium i fred eller under krig mellan främmande stater.

11 kap. Rättskipning och förvaltning

i § Högsta domstolen är högsta allmänna domstol och Regeringsrätten 
högsta förvaltningsdomstol. Rätten att få mål prövat av Högsta domstolen 
eller Regeringsrätten kan begränsas genom lag. I Högsta domstolen och 
Regeringsrätten får endast den tjänstgöra såsom ledamot som är eller har 
varit ordinarie domare i domstolen.

Annan domstol än Högsta domstolen eller Regeringsrätten inrättas med 
stöd av lag. Om förbud mot inrättande av domstol i vissa fall föreskrives i 
2 kap. ii § första stycket.

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

2 § Ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma, hur domstol skall 
döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel 
i särskilt fall.

3 § Rättstvist mellan enskilda får icke utan stöd av lag avgöras av annan 
myndighet än domstol. Om domstols prövning av frihetsberövande före
skrives i 2 kap. 9 §.
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4 § Om domstolarnas rättskipningsuppgifter, om huvuddragen av deras 
organisation och om rättegången föreskrives i lag.

5 § Den som har utnämnts till ordinarie domare får skiljas från tjänsten 
endast

i. om han genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av tjän
steåliggande har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha tjänsten,

2. om han har uppnått gällande pensionsålder eller annars enligt lag är 
skyldig att avgå med pension.

Har ordinarie domare skilts från tjänsten genom beslut av annan myn
dighet än domstol, skall han kunna påkalla domstols prövning av beslutet. 
Detsamma gäller beslut varigenom ordinarie domare har avstängts från ut
övning av sin tjänst eller ålagts att undergå läkarundersökning.

Om det påkallas av organisatoriska skäl, får den som har utnämnts till 
ordinarie domare förflyttas till annan jämställd domartjänst.

6 § Under regeringen lyder Justitiekanslern, Riksåklagaren, de centrala 
ämbetsverken och länsstyrelserna. Annan statlig förvaltningsmyndighet ly
der under regeringen, om myndigheten ej enligt denna regeringsform eller 
annan lag är myndighet under riksdagen.

Förvaltningsuppgift kan anförtros åt kommun.
Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, 

stiftelse, registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar 
eller till enskild individ. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall 
det ske med stöd av lag.

7 § Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, 
får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ären
de som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som 
rör tillämpning av lag.

8 § Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift får ej fullgöras av riksdagen i 
vidare mån än som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

9 § Tjänst vid domstol eller vid förvaltningsmyndighet som lyder under re
geringen tillsättes av regeringen eller av myndighet som regeringen bestäm
mer.

Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga 
grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva domar
tjänst, ämbete som lyder omedelbart under regeringen, tjänst eller upp
drag såsom chef för myndighet som lyder omedelbart under riksdagen el
ler regeringen eller såsom ledamot av sådan myndighet eller dess styrelse,
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tjänst i regeringskansliet närmast under statsråd eller tjänst såsom 
svenskt sändebud. Även i annat fall får endast den som är svensk med
borgare inneha tjänst eller uppdrag, om tjänsten eller uppdraget tillsättes 
genom val av riksdagen. I övrigt får krav på svenskt medborgarskap för 
behörighet att inneha eller utöva tjänst eller uppdrag hos staten eller 
kommun uppställas endast i lag eller enligt förutsättningar som angives i 
lag.

io § Grundläggande bestämmelser om statstjänstemännens rättsställning i 
andra hänseenden än som beröres i denna regeringsform meddelas i lag.

ii § Resning i avgjort ärende samt återställande av försutten tid beviljas 
av Regeringsrätten eller, i den mån det föreskrives i lag, av en lägre för
valtningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvalt
ningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall 
beviljas resning och återställande av försutten tid av Högsta domstolen el
ler, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som icke är förvalt
ningsdomstol.

Närmare bestämmelser om resning och återställande av försutten tid 
kan meddelas i lag.

12 § Regeringen får medgiva undantag från föreskrift i förordning eller 
från bestämmelse som har meddelats med stöd av beslut av regeringen, om 
ej annat följer av lag eller beslut om utgiftsanslag.

13 § Regeringen får genom nåd eftergiva eller mildra brottspåföljd eller 
annan sådan rättsverkan av brott samt eftergiva eller mildra annat liknan
de av myndighet beslutat ingrepp avseende enskilds person eller egendom.

När synnerliga skäl föreligger, får regeringen förordna att vidare åtgärd 
för att utreda eller lagfora brottslig gärning ej skall äga rum.

14 § Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid 
med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att 
stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess till
komst, får föreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen be
slutat föreskriften, skall tillämpning dock underlåtas endast om felet är up
penbart.

12 kap. Kontroll makten

i § Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens tjänsteutövning och 
regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för detta ändamål 
utfå protokollen över beslut i regeringsärenden och de handlingar som hör 
till dessa ärenden. Varje annat utskott och varje riksdagsledamot får hos
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konstitutionsutskottet skriftligen väcka fråga om statsråds tjänsteutövning 
eller handläggningen av regeringsärende.

2 § Det åligger konstitutionsutskottet att när skäl föreligger till det, dock 
minst en gång om året, meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning 
har funnit förtjäna uppmärksamhet. Riksdagen kan med anledning därav 
göra framställning till regeringen.

3 § Den som är eller har varit statsråd får fällas till ansvar för brott i utöv
ningen av statsrådstjänsten endast om han därigenom grovt har åsidosatt 
sin tjänsteplikt. Atal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Hög
sta domstolen.

4 § Riksdagen kan avgiva förklaring, att statsråd icke åtnjuter riksdagens 
förtroende. För sådan förklaring, misstroendeförklaring, fordras att mer 
än hälften av riksdagens ledamöter förenar sig därom.

Yrkande om misstroendeförklaring upptages till prövning endast om det 
väckes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter. Det upptages icke till 
prövning under tiden från det att ordinarie val har ägt rum eller beslut om 
extra val har meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen sam
las. Yrkande avseende statsråd som efter att ha entledigats uppehåller sin 
befattning enligt 6 kap. 8 § får ej i något fall upptagas till prövning.

Yrkande om misstroendeförklaring skall icke beredas i utskott.

5 § Riksdagsledamot får, enligt bestämmelser i riksdagsordningen, fram
ställa interpellation eller fråga till statsråd i angelägenhet som angår den
nes tjänsteutövning.

6 § Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän att i enlighet med instruk
tion som riksdagen beslutar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig 
verksamhet av lagar och andra författningar. Ombudsman får föra talan i 
de fall som angives i instruktionen.

Ombudsman får närvara vid domstols eller förvaltningsmyndighets 
överläggningar och har tillgång till myndighetens protokoll och handling
ar. Domstol och förvaltningsmyndighet samt tjänsteman hos staten eller 
kommun skall tillhandagå ombudsman med de upplysningar och yttran
den han begär. Sådan skyldighet åligger även annan, om han står under 
ombudsmans tillsyn. Allmän åklagare skall på begäran biträda ombuds
man.

Närmare bestämmelser om ombudsman finns i riksdagsordningen.

7 § Riksdagen väljer revisorer att granska den statliga verksamheten. Riks
dagen kan besluta att revisorernas granskning skall omfatta också annan 
verksamhet. Riksdagen fastställer instruktion för revisorerna.
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Revisorerna får enligt bestämmelser i lag infordra handlingar, uppgifter 
och yttranden som behövs för granskningen.

Närmare bestämmelser om revisorerna finns i riksdagsordningen.

8 § Åtal för brott i utövningen av tjänst som ledamot av Högsta domstolen 
eller Regeringsrätten väckes i Högsta domstolen av Riksdagens ombuds
man eller Justitiekanslern.

Högsta domstolen prövar också om ledamot av Högsta domstolen eller 
Regeringsrätten enligt vad därom är föreskrivet skall skiljas eller avstäng
as från sin tjänst eller vara skyldig att undergå läkarundersökning. Talan 
väckes av Riksdagens ombudsman eller Justitiekanslern.

13 kap. Krig och krigsfara

i § Kommer riket i krig eller krigsfara skall regeringen eller talmannen 
kalla riksdagen till sammanträde. Den som utfärdar kallelsen kan besluta 
att riksdagen skall sammanträda på annan ort än Stockholm.

2 § Är riket i krig eller krigsfara, skall en inom riksdagen utsedd krigsdele- 
gation träda i riksdagens ställe, om förhållandena kräver det.

Om riket är i krig, meddelas förordnande att krigsdelegationen skall trä
da i riksdagens ställe av Utrikesnämndens ledamöter enligt närmare be
stämmelser i riksdagsordningen. Innan förordnande meddelas skall samråd 
ske med statsministern, om det är möjligt. Hindras nämndens ledamöter av 
krigsförhållandena att sammanträda, meddelas förordnandet av regering
en. Om riket är i krigsfara, meddelas förordnande som nu sagts av Utrikes
nämndens ledamöter i förening med statsministern. För förordnande for
dras därvid att statsministern och sex av nämndens ledamöter är ense.

Krigsdelegationen och regeringen kan i samråd eller var för sig besluta 
att riksdagen skall återtaga sina befogenheter.

Krigsdelegationens sammansättning bestämmes i riksdagsordningen.

3 § Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe utövar den de befogen
heter som annars tillkommer riksdagen. Den får dock ej fatta beslut som 
avses i i2 § första stycket första punkten eller andra eller fjärde stycket.

Krigsdelegationen beslutar själv om formerna för sin verksamhet.

4 § Är riket i krig och kan till följd därav regeringen icke fullgöra sina upp
gifter, kan riksdagen bestämma om bildande av regering och om regering
ens arbetsformer.

5 § Är riket i krig och kan till följd därav varken riksdagen eller krigsdele
gationen fullgöra sina uppgifter, skall regeringen handha dessa i den mån 
den finner det behövligt för att skydda riket och slutföra kriget.
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Regeringen får ej på grund av första stycket stifta, ändra eller upphäva 
grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen.

6 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhål
landen som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit 
sig, kan regeringen med stöd av bemyndigande i lag genom förordning 
meddela sådana föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag annars skall 
meddelas genom lag. Erfordras det även i annat fall med hänsyn till för- 
svarsberedskapen, kan regeringen med stöd av bemyndigande i lag genom 
förordning bestämma att i lag meddelad föreskrift om rekvisition eller an
nat sådant förfogande skall börja eller upphöra att tillämpas.

I lag med bemyndigande som avses i första stycket skall noga angivas 
under vilka förutsättningar bemyndigandet får utnyttjas. Bemyndigande 
medför ej rätt att stifta, ändra eller upphäva grundlag, riksdagsordningen 
eller lag om val till riksdagen.

7 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, skall z kap. 12 § tredje styck
et icke tillämpas. Detsamma gäller om krigsdelegationen i annat fall har 
trätt i riksdagens ställe.

8 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, kan regeringen med stöd av 
riksdagens bemyndigande besluta att uppgift, som enligt grundlag ankom
mer på regeringen, skall fullgöras av annan myndighet. Sådant bemyndi
gande får icke omfatta befogenhet enligt 5 eller 6 §, om ej fråga är endast 
om beslut att lag i visst ämne skall börja tillämpas.

9 § Regeringen får ingå överenskommelse om vapenstillestånd utan att 
inhämta riksdagens godkännande och utan att rådgöra med Utrikes- 
nämnden, om uppskov med överenskommelsen skulle innebära fara för 
riket.

10 § Riksdagen eller regeringen får icke fatta beslut på ockuperat område. 
På sådant område får ej heller utövas befogenhet som tillkommer någon i 
egenskap av riksdagsledamot eller statsråd.

Det åligger varje offentligt organ att på ockuperat område handla på det 
sätt som bäst gagnar försvarsansträngningarna och motståndsverksamhe- 
ten samt civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigt. Icke i nå
got fall får ett offentligt organ meddela beslut eller vidta åtgärd som i strid 
mot folkrättens regler ålägger någon rikets medborgare att lämna ockupa
tionsmakten bistånd.

Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får ej hållas 
på ockuperat område.

ii § Är riket i krig, bör statschefen följa regeringen. Befinner han sig på

REGERINGSFORMEN 1974 I 2000 ÂRS LYDELSE 435 



ockuperat område eller på annan ort än regeringen, skall han anses hind
rad att fullgöra sina uppgifter som statschef.

12 § Är riket i krig, får val till riksdagen hållas endast efter beslut av riks
dagen. Är riket i krigsfara, när ordinarie val skall hållas, kan riksdagen be
sluta att uppskjuta valet. Sådant beslut skall omprövas inom ett år och 
därefter med högst ett års mellanrum. Beslut som avses i detta stycke blir 
gällande endast om minst tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter förenar 
sig om det.

Är riket till någon del ockuperat, när val skall hållas, beslutar riksda
gen de jämkningar av reglerna i 3 kap. som är påkallade. Undantag får 
dock ej göras från 3 kap. 1 § första stycket, 2 §, 6 § första stycket och 
7-11 §§. Vad som sägs i 3 kap. 6 § första stycket, 7 § andra stycket och 
8 § andra stycket om riket skall i stället gälla den del av riket för vilken 
val skall hållas. Minst en tiondel av alla mandaten skall vara utjäm
ningsmandat.

Ordinarie val, som till följd av första stycket icke hålles på föreskriven 
tid, skall hållas så snart det kan ske sedan kriget eller krigsfaran har upp
hört. Det åligger regeringen och talmannen att i samråd eller var för sig se 
till att de åtgärder som behövs härför blir vidtagna.

Har ordinarie val till följd av denna paragraf hållits på annan tid än när 
det annars skulle ha ägt rum, skall riksdagen bestämma tiden för därnäst 
följande ordinarie val till den månad under fjärde eller femte året efter det 
först nämnda valet, då ordinarie val skall hållas enligt riksdagsordningen.

13 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga för
hållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befun
nit sig, utövas beslutanderätten i kommunerna på sätt som anges i lag.

Övergångsbestämmelser till lagen 1974:152

i. Genom denna regeringsform upphäves den äldre regeringsformen. 
Den äldre regeringsformen skall dock med nedan angivna undantag till- 
lämpas i stället för den nya regeringsformen till utgången av det år under 
vilket riksdagen slutligt antager denna samt, i de fall som angives nedan, 
även därefter.

6. Äldre författning eller föreskrift äger fortsatt giltighet utan hinder av 
att den icke har tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid till- 
lämpning av denna regeringsform. Bemyndigande, som har beslutats av 
Konungen och riksdagen gemensamt eller av riksdagen ensam, får utnytt
jas även efter den under 1 angivna tidpunkten, tills riksdagen bestämmer 
annorlunda.

Bestämmelserna i 8 kap. 17 § i denna regeringsform skall gälla i fråga
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om äldre författning, som har tillkommit genom beslut av Konungen och 
riksdagen gemensamt eller genom beslut av riksdagen ensam.

7. Bestämmelser i äldre lag eller annan författning om Konungen eller 
Kungl. Maj:t skall efter utgången av den i punkt 2 första stycket angivna 
tiden gälla regeringen, såvida det icke följer av författning eller i övrigt 
framgår av omständigheterna att konungen personligen, Högsta domsto
len, Regeringsrätten eller kammarrätt åsyftas.

Föreskrift som enligt äldre lag eller annan författning skall beslutas av 
Konungen och riksdagen gemensamt skall i stället beslutas genom lag.

8. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till eller avses 
där eljest föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna regerings
form, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

14. Genom denna regeringsform görs ej ändring i vad som hittills har 
gällt enligt 2 § i den äldre regeringsformen.

Övergångsbestämmelser till lagen 1976:871

i. Ändringarna i regeringsformen träder i kraft den 1 januari 1977.
2. Utan hinder av 2 kap. 16 § behåller äldre föreskrift, som innebär sär

behandling på grund av kön, sin giltighet tills vidare. Sådan föreskrift får 
ändras, även om ändringen innebär fortsatt särbehandling.

4. Utan hinder av 2 kap. 1 § 3 och 14 § första stycket får i lag föreskri
vas att filmer och videogram icke får förevisas offentligt, om de ej dessför
innan har godkänts för sådan visning.

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

Övergångsbestämmelser till lagen 1979:933

i. Ändringarna i regeringsformen träder i kraft den 1 januari 1980.
2. Äldre föreskrift om skatt eller avgift skall tillämpas utan hinder av 2 

kap. 10 § andra stycket.

Övergångsbestämmelser till lagen 1994:1375

i. Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.
2. Har riksdagen godkänt avtal om Sveriges anslutning till Europeiska 

unionen sedan folkomröstning i hela riket ägt rum i frågan får riksdagen 
fatta beslut om överlåtelse av beslutanderätt till Europeiska gemenskaper
na med anledning av anslutningen utan tillämpning av de regler om visst 
flertal som föreskrivs i 10 kap. 5 §. Riksdagen får också i samma ordning 
som i fråga om överlåtelse av beslutanderätt till Europeiska gemenskaper-
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na besluta om införlivande med svensk rätt av gemenskapernas regler vid 
tillträdestidpunkten.

Övergångsbestämmelser till lagen 1994:1469

i. Denna lag träder i kraft den i januari 1995. Den tid som anges i 3 
kap. 3 § skall räknas från det ordinarie val som förrättas år 1994.

2. Den fördelning av fasta valkretsmandat som gjorts inför 1994 års val 
skall gälla intill nästa ordinarie val.

Övergångsbestämmelse till lagen 1998:1700

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
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10, 30, FSA 1789 4, RF 1809 48
Hovkanslern RF 1634 12, RF 1719 23, RF 

1720 28, RF 1772 16, 21, 22, RF 1809 5, 
9, 11, 12 13, 32, 35, 106, 107

Hovmarskalken RF 1634 18
Hovrätterna RF 1634 7, 8, 9, 38, 39, Add.

1660 4, 5, 6, RF 1719 12, 18, 23, RF
1720 23, RF 1772 15, 16, RF 1809 47

Huvudstaden RF 1809 50, 95
Husbehovsbrännerimedlen RF 1809 60
Hushållning RF 1809 89

Häradshövdingar KF 1611 5
Högsta befälhavaren RF 1809 102 
Hövdingar i riket, se Landshövdingar 
Hövdingdömen RF 1634 23, RF 1719 32,

RF 1720 38, RF 1772 33, RF 1809 46 
Högsta domstol FSA 1789 2, består av RF 

1809 17, uppgifter RF 1809 18-25, 87, 
88, 101-104, RF 1974 11:1, 11, 12:3, 8, 
Ögl974

Ikraftträdande RF 1974 8:10
Immunitet, riksdagsledamot RF 1974 4:8, 

statschef RF 1974 5:7
Informationsfrihet RF 1974 2:1, begränsning 

RF 2:12, 13
Infödda svenska män KF 1611 5, 8, Add. 

1660 4, 12, RF 1719 12, RF 1720 12, 40, 
FSA 1789 1, RF 1809 4, 28

Införsel RF 1974 8:7
Initiativrätt, se Förslagsrätt i riksdagen 
Inkomster, statens RF 1809 60, RF 1974 9:3, 

5
Indelningsverket RF 1719 20, RF 1720 25, 

RF 1772 18, RF 1809 80
Inresehinder RF 1974 2:7
Insockne hemman FSA 1789 3 
Instruktionerna RF 1720 39 
Intcgritetsskydd RF 1974 2:5-6 
Interimsregering, under kungens frånvaro 

eller sjukdom, RF 1634 53-58, 60, 61, 63, 
RF 1719 16, 36, RF 1720 16, 45, RF 
1772 37, RF 1809 39, 40, 91, 92, efter 
kungens död, RF 1809 41, 93, efter kunga
husets utslocknande RF 1634 65, RF 1719 
16, 36, RF 1720 16, 45, RF 1772 37, RF 
1809 42, 94

Internationell överenskommelse RF 1974 
10:1-4

Interpellation RF 1974 12:5

Jakt RF 1974 8:7
JK, se Justitiekanslern
JO, se Justitieombudsmannen och 

Riksdagens ombudsmän
Jord FSA 1789 3
Justitiekanslern RF 1720 23, RF 1772 15, 

16, 22, RF 1809 26, 27, 35, 101, 102, RF 
1974 11:6, 12:8

Justitieministern RF 1809 5, 26, 43 
Justitieombudsmannen RF 1809 96-102, 

106, 108, se även Riksdagens ombudsmän
Justitierevisionen RF 1719 2, RF 1720 2, 15, 

17, RF 1772 8, RF 1809 24
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Justitierevisionsärcnden FSA 1789 2
Justitieråd RF 1809 17, 26, 28, 34, 106, RF 

1974 11:1, 12:8
Justiticärenden RF 1809 26
Jäv, för statsråd RF 1974 6:9
Jönköping, hovrätten i RF 1634 8, Add.

1660 6, RF 1772 15

Kabinett RF 1772 12
Kabinettet för utrikes brevväxling RF 1809 

35
Kabinettsärcnden RF 1720 20, 21, RF 1772 

12
Kalvinister KF 1611 2
Kammarkollegium RF 1634 13, 14, Add. 

1660 4, RF 1719 25, RF 1720 30, RF 
1772 23

Kammarrevision RF 1719 28, RF 1720 34, 
RF 1772 28

Kammarråden KF 1611 5
Kansli junkare RF 1719 24
Kanslikollegium RF 1634 12, 14, Add. 1660 

4, RF 1719 23, 24, RF 1720 28, 29, RF 
1772 21, 22

Kanslipresidenten RF 1719 23, RF 1720 12, 
18, 21, 28, RF 1772 20-22, 37

Kaptener RF 1634 31, 45
Kollegier RF 1634 6, 14-17, 38, 41, 55, 

Add. 1660 4, RF 1719 31, RF 1720 37, 
39, 43, RF 1772 16, 32, RF 1809 47, 102 

”Kommandomål” RF 1809 7, 15, 105, 106, 
RF 1974 7:3

Kommendanter RF 1772 31, RF 1809 28, 35
Kommerskollegium Add. 1660 7, RF 1719 

27, RF 1720 33, RF 1772 27
Kommissioner RF 1772 16
Kommitterade RF 1809 108
Kommun RF 1974 1:7, 8:9, 11, 11:6
Kommunal beskattning RF 1974 1:7, 8:5, 13
Kommunal indelning RF 1974 8:5 
Kommunallagstiftning RF 1974 8:5 
Kommunal självstyrelse, ärende i KU RF 

1974 1:1
Kommunernas befogenheter, lagstiftning RF 

1974 8:5
Kommunernas organisation och verksam

hetsformer RF 1974 8:5
Kommunikationer RF 1974 8:7
Konselj RF 1974 5:1, 6:4
Konsistoriella gäll KF 1611 7, RF 1809 30 
Konsistorierna RF 1720 20, 40, RF 1772 19 
Konstitutionsutskottet RO 1866 37, 38, RF 

1809 53, 56, 81, 84, 105-107, RF 1974

2:12, 4:3,8:15, 12:1,2
Konstnärer, rätt till sina verk RF 1974 2:19 
Kontraamiraler RF 1772 16
Kontrasignation RF 1772 21, RF 1809 38 
Kontrollmakt RF 1974 12 kap.
Konungabalkcn KF 1611 4, RF 1772 2 
Konungahuset RF 1974 5:4
Konungahusets utslocknande RF 1634 65, 

RF 1719 16, 36, RF 1720 16, 45, RF 
1772 38, RF 1809 42, 94, 95

Konungen MELL hela balkcn, RF 1974 5 
kap. Sveriges rike skall styras av en ko
nung RF 1634 1, 3, RF 1772 1, 2, 5 RF 
1809 1, 2, skall styra Sverige efter konunga
eden i konungabalkcn KF 1611 4, hans 
gärningar är skyddade mot allt åtal RF 
1809 3, RF 1974 57, är myndig vid 21 års 
ålder RF 1719 3, RF 1720 3, RF 1772 34, 
RF 1809 41, inträder statsrådet, högsta 
domstolen etc vid 18 års ålder, RF 1809 
93, RF 1974 5:4, kröning och löften KF 
1611 1, 9, 10, 11, RF 1719 2, 3, RF 1720 
2, 3, RF 1772 2, RF 1809 16, privilegier 
och rättigheter RF 1720 49, RF 1772 52, 
FSA 1789 1, RF 1809 114, makt och röst
ning KF 1611 1, 3, 5, 7-9, RF 1634 5, RF 
1719 2, 12, 15, RF 1720 2, 12, 15, 20 21, 
FSA 1789 2, RF 1809 4, RF 1772 4, 6-10, 
12, 16, 21, 22, 25, 42, RF 1809 4, 7, 8, 
10, 11, 16, 17, 21, 25, 38, krig RF 1719 
6, 7, 21, RF 1720 6, 7, 23, 26, RF 1772 6, 
15, 19, 48, FSA 1789 1, RF 1809 12-15, 
27, utnämner till ämbeten och tjänster RF 
1719 34, 35, RF 1720 20, 40, 42, 44, RF 
1772 10, 11, 22 25, 30, 31, FSA 1789 1, 
RF 1809 28-33, 35-37, 48, utrikesresor 
RF 1634 52-64, Add. 1660 14-19, RF 
1719 10, 16, 39, RF 1720 10, 16, 50, RF 
1772 7, 36, 37, 53, RF 1809 39^1, 43, 
44, 91-93, arbetsuppgifter och åtaganden 
KF 1611 5, 6, RF 1719 4, 5, 20, 25, 36, 
39, RF 1720 4-6, 9, 25, 31, 45, 47, 50, 
RF 1772 16, 18, 24, 36, 38, 40, 44, 45, 
47, 50, 53, 56, FSA 1789 5, 6, RF 1809 
44, 46, 49, 50, 52, 54, 55, 58-60, 63-65, 
67, 68, 73, 74, 76-83, 87-89, 109, 110, 
RF 1974 1:5, 5:3-7, Ög 1974

Konungsliga barnen, se Prinsar 
Kreditiv RF 1809 63 
Kreditgivning RF 1974 8:7 
Kreditpolitik RF 1974 9:12 
Krig KF 1611 6, RF 1719 6, RF 1720 6, RF 

1772 48, FSA 1789 1, RF 1809 13
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Krigsdomstolar RF 1809 20
Krigsförklaring RF 1974 10:9
Krigshjälp KF 1611 6, RF 1719 5, RF 1720 

5, RF 1772 45
Krigskollegium RF 1634 10, 14, Add. 1660 

4, RF 1719 19, RF 1720 24, RF 1772 17
Krigsmakten RF 1719 20, RF 1720 25, RF

1772 18, 19, RF 1809 14, 80
Krigsråd RF 1809 15
Krigsrådet, se Krigskollegium
Kriminallag, se Lag
Kriminallagstiftning RF 1974 8:3
Kronogods RF 1634 60, Add. 1660 12
Kronohemman FSA 1789 3
Kronoskogar RF 1809 77
Kronprins, se Prins
Kroppsligt ingrepp RF 1974 2:6
Kroppsstraff RF 1974 2:5
Kroppsvisitation RF 1974 2:6
Kungsgårdar och kungsladugårdar RF 1809 

77
Kungörande, av lagar och förordningar RF 

1974 8:19
Kvorumregel RF 1974 7:4, 13:10
Kyrklig egendom RF Ög 1974
Kyrklig kungörelse RF Ög 1974
Kyrkliga kommuner RF Ög 1974
Kyrkliga ämbetet RF Ög 1974
Kyrkoherde KF 1611 7, RF 1719 34, RF

1720 40, RF 1772 10, RF 1809 30
Kyrkolagen RF 1719 1, RF 1720 1
Kyrkolagstiftning RF Ög 1982
Kyrkomötet RF Ög 1974
Kyrkoordning KF 1611 7
Könsdiskriminering RF 1974 2:16, Ög 1976

Lag KF 1611 6, RF 1719 4, RF 1720 4, RF 
1772 42, RF 1809, 53, 87-89, RF 1974 4 
kap.

Lagfråga RF 1772 43
Lagförklaringar RF 1719 2, RF 1720 2, RF 

1809 19,21, 88
Lagmans-, häradshövdings-, tingsgästnings- 

penningar KF 1611 9, RF 1719 18, RF 
1720 23, RF 1772 15

Lagmän MELL 6, KF 1611 5, 8, 9, RF 1634 
26, 27, 36, 37

Lagprövning RF 1974 11:14
Lagrådet RF 1974 8:18
Lagsagorna RF 1634 26
Lagstiftning RF 1974 1:4, 8 kap. rättighets- 

begränsande RF 1974 2:12, 8:1, 13:7
Lagutskottet RF 1809 53, 87, RO 1866 42

Landsförvisning RF 1974 2:7
Landshövdingar RF 1634 9, 25, 27, 30, 33, 

35-37, Add. 1660 10, 11, RF 1719 31, 33, 
36, RF 1720 37, 39, 45, RF 1809 36, 95

Landshövdingdömen RF 1634 23, 30, Add.
1660 10, 11, RF 1719 32 RF 1720 38

Landslagen RF 1772 2
Landstingskommuner RF 1974 1:7
Landsövcrstar, se Överstar
Lantmarskalk RF 1719 37, RF 1720 47, RF 

1809 52
Lantregeringen RF 1634 23, Add. 1660 10, 

RF 1719 32, RF 1720 38, RF 1772 33, RF 
1809 46, 47

Lanttullavgifterna RF 1809 60
Ledamotsantal RF 1974 3:1
Legater och residenter Add. 1660 1, 
Lejdebrev RF 1719 2, RF 1720 2 
Lika röstetal RF 1974 4:5
Likhet inför lagen RF 1974 1:9
Livdrabanterna RF 1809 35
Livdragonerna RF 1772 31
Livgardet RF 1772 31
Livgeding RF 1719 32, RF 1720 38, RF

1772 33, RF 1809 45
Livregementet RF 1772 31
Livregementsbrigaden RF 1809 35
Livsstraff FSA RF 1772 9, 1789 1, RF 1809 

25,
Luthers katekes RF 1634 1, RF 1772 1
Lån RF 1809 76, RF 1974 9:10
Länsstyrelser RF 1809 77, RF 1974 11:6

Magistrat RF 1719 33, RF 1720 39, 45, RF
1772 38, RF 1809 95

Magistratpersoner KF 1611 8
Magistratssekrcterare RF 1809 31
Majorer RF 1634 31, 32, 45
Majoritctsprincip RF 1974 4:5
Makter RF 1719 7, RF 1720 7, RF 1772 6,

RF 1809 12
Mandat RF 1974 3:6-8
Mandattid, se Valperiod
Manskap RF 1719 21, RF 1720 26, RF 1772 

19, RF 1809 73
Markegångstaxor RF 1809 75
Medborgarskap, se Svenskt medborgarskap 
Medborgerliga rättigheter RF 1974 2 kap. 
Meddelande av riksdagsbeslut RO 1866 

78-81
Medicinsk påverkan RF 1974 2:5
Medlemskap i svenska kyrkan RF 1974 Ög 

1974 och 1976
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Mellanfolklig domstol RF 1974 10:5
Mcllanfolkliga organisationer RF 1974 10:1, 

5
Militien till häst och fot RF 1634 31, 32, 

Add. 1660 12
Militära ämbeten Add. 1660 8, RF 1719 34, 

RF 1720 40, RF 1772 10, RF 1809 28
Miljövård RF 1974 8:7
Minderårighet RF 1634 53, Add. 1660 14, 

RF 1772 37, 38, RF 1809 41, 93
Minister, se Statsråd
Ministeriella mål RF 1719 7, 40, RF 1772 6, 

22, RF 1809 7,11, 12, 32, 105
Ministern för utrikes ärenden, se 

Statsministern för utrikes ärenden
Ministrar RF 1772 22, RF 1809 32, 35
Misstroendeförklaring RF 1974 6:5, 12:4
Monopolier RF 1809 60
Moratorium RF 1974 8:8
Myndigheter RF 1974 7:2
Myndighetsutövning RF 1974 11:6-7
Myndighetsålder RF 1719 3, RF 1720 3, RF 

1772 34, 35, RF 1974 5:2
Mynt RF 1719 9, RF 1720 9, RF 1772 44, 

RF 1809 79
Myntväsendet RF 1634 61, 62 
”Målsättningsstadgande” RF 1974 1:2 
Mötesfrihet RF 1974 2:1, begränsning RF 

1974 2:12, ”negativ” RF 1974 2:2

Naturalisation RF 1634 60, Add. 1660 12, 
Naturvård RF 1974 8:7
Nedre justitierevisionen RF 1809 24
Normgivning RF 1974 8 kap.
Norrköping RF 1634 9, 44
Nåd RF 1772 9, FSA 1789 1, RF 1809 25, 

RF 1974 11:13
Nämnd RF 1809 103
Näringsverksamhet RF 1974 8:7

Oavsättlighet RF 1974 11:5
Ockupation RF 1974 13:3, 10, 12
Odlingar RF 1809 77
Offentlig förvaltning RF 1974 1:1-2
Offentlig makt RF 1974 1:1-2
Offentlighet, allmänna handlingars TF 1766 

10-12, RF 1809 86, RF 1974 2:1, vid 
domstolsförhandlingar TF 1766 7, RF 
1974 2:11

Offentligt organ, lagprövningsrätt RF 1974 
11:14

Officerare RF 1634 34
Ofrälse män RF 1809 17, 22, 106, FSA 1789

4, RF 1809 4, 10
Okränkbarhet, se Immunitet
Ombudsmän, se Riksdagens ombudsmän
Omröstning RF 1974 4:5
Omyndighet, tronföljarens RF 1974 5:4
Opinionsfrihetcr RF 1974 1:1, 2:1, begräns

ning RF 1974 2:12-14, ”negativa” RF 
1974 2:2

Ordinarie domare RF 1974 11:5
Ordinarie val RF 1974 3:3, vid krig och 

krigsfara RF 1974 13:12
Ordningen på allmän plats RF 1974 8:7
Organisationsbeslut RF 1974 9:7

Papistcr KF 1611 2
Parlamentarism RF 1974 1:1, 6
Parti RF 1974 3:1, 7
Pastorat RF 1719 34, RF 1720 40
Pastorer, se Kyrkoherdar
Penningar RF 1809 73
Penning- och betalningsväsendet RF 1974 

9:13
Polismästaren RF 1809 35
Postmedlen RF 1809 60
Postverket Add. 1660 8
Postväsendet RF 1719 23, RF 1720 28, RF 

1772 21
Presidenten RF 1809 102
Presidenter RF 1634 15-17, RF 1719 31, RF 

1720 12, 1772 16, 18, 37, RF 1772 32, 
RF 1809 35, 102

Preussen RF 1634 8
Primärkommuner RF 1974 1:7
Principbeslut RF 1974 9:7
Prinsar RF 1719 3, RF 1720 3, RF 1772 16, 

34-36, RF 1809 41, 44, 45
Privilegier KF 1611 3, RF 1720 49, RF 1772 

52, FSA 1789 7, RF 1809 114
Promulgation RF 1974 8:19
Proportionalitet RF 1974 3:8
Propositioner RF 1772 42, FSA 1789 6, RF 

1809 81, 87, 89
Protokoll RF 1720 48, RF 1772 49, RF 1809 

9-11, 15, 86, 105
Provincialmöten Add. 1660 18
Prästerskapet RF 1634 44, 45, FSA 1789 7
Prästcrståndct RF 1720 47, RF 1809 52
Prästmän KF 1611 7
Prästtjänster RF 1974 Ög 1974
Prövning av mål RF 1974 11:1
Pålagor KF 1611 6, RF 1809 73

Ransonering RF 1974 8:7
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Regala gäll KF 1611 7, RF 1719 34, RF 
1720 20, 40, RF 1809 30

Regementen RF 1634 31, 45, RF 1719 34, 
RF 1720 40, RF 1772 10

Regementsform, se Regeringsform
Regeringen RF 1974 1:6, 6 kap., vid krig 

eller krigsfara RF 1974 13:2, 4-6, 8, 9
Regeringsarbetet RF 1974 7 kap.
Regeringsbildning RF 1974 6:2-4, under krig 

RF 1974 13:4
Regeringskansli RF 1974 7:1 
Regeringsmakter, RF 1809 90 
Regeringsprotokoll RF 1974 7:6, 12:1 
Regeringsråd RF 1974 11:1, 12:8 
Regeringsrätten RF 1974 11:1, 11, 23:8 
Regeringssammanträde RF 1974 7:4-6 
Regeringsskifte RF 1974 6:4 
Regeringsärende RF 1974 7:1-3 
Rekvisition RF 1974 8:3, 13:6 
Religionsfrihet RF 1974 2:1, ”negativ” RF 

1974 2:2, Ög 1976
Religionsövning KF 1611, Add. 1660 1, RF 

1809 16
Religionsstadgan, i Örebro 1617 Add. 1660 

1, i Stockholm 1655 Add. 1660 1
Remiss, till lagrådet RF 1974 8:18, vid 

beredning av regeringsärenden RF 1974 
7:2

Representativt statsskick RF 1974 1:1 
Reservation RF 1974 7:6 
Resning RF 1974 11:11 
Restkompetcns RF 1974 8:13 
Retroaktivitet RF 1974 2:10 
Revisionen, se Justitierevisionen 
Revisionssekreteraren RF 1772 16 
Revisorer, se Riksdagens revisorer 
Riddare och svenner MELL 22, RF 1634 5, 

RF 1772 4
Riddarevärdighet RF 1809 39 
Riddarhusdirektionen RF 1809 95 
Riddarhusföreståndare RF 1719 36, RF 1720 

45, RF 1772 38
Ridders- och adelsmän RF 1719 18, RF 1720 

23, RF 1772 15
Ridderskapet och adeln KF 1611 3, 5, RF 

1634 8, 44, 45, Add. 1660 8, RF 1719 37, 
38, RF 1720 47, FSA 1789 3, 7

Rikets allmänna ärendens beredning RF 
1809 10

Rikets indelning i kommuner RF 1974 8:5 
Riksamiralen KF 1611 5, RF 1634 11, 51 
Riksbanken RO 1866 65, RF 1974 9:12, 13, 

föreskriftsrätt RF 1974 8:14

Riksbanksfullmäktige RF 1974 9:12 
Riksdagar KF 1611 6, RF 1634 44-46, 47, 

58, 62, Add. 1660 17, 18, RF 1719 36, 
RF 1720 45, 48, RF 1772 38, 46, FSA 
1789 6, RF 1809 50, 51, 57, 58, 81, 
91-96, 98, 103, 108, 109

Riksdagen RF 1974 1:4, 3 kap. vid krig och 
krigsfara RF 1974 13:1-4, sammanträde 
RO 1866 31

Riksdagens början och upplösning RO 1866 
31-36

Riksdagens kontrollmakt RF 1974 12 kap. 
Riksdagens krigsdelegation RF 1974 13:2, 3, 

5
Riksdagens myndigheter RF 1974 8:13, 14 
Riksdagens kamrar RO 1866 6-23 
Riksdagens ombudsmän RF 1974 12:6 
Riksdagens revisorer RF 1974 12:7 
Riksdagens valprövningsnämnd, se

Valprövningsnämnden
Riksdagsbeslut RF 1634 2, Add. 1660 2, RF 

1719 3, RF 1720 3, RF 1974 4:5
Riksdagsledamot, avgång RF 1974 4:7, ersät

tare RF 1974 3:1, 9, 10, 4:9, fullgörande 
av uppdrag utan hinder av tjänsteuppgift 
m m RF 1974 4:6, förslagsrätt RF 1974 
4:3, immunitet RF 1974 4:8, valbarhet RF 
1974 3:10, yttranderätt RF 1974 4:4

Riksdagsmannaval RF 1720 47, RF 1809 
112

Riksdagsmän RF 1634 45, RF 1720 46, 47, 
RF 1772 51, RF 1809 110, 111

Riksdagsordningen RF 1809 85, RF 1974 
8:16, 17, under krig RF 1974 13:5

Riksdagsval, allmänt RF 1974 3:1, 2, extra 
RF 1974 3:4, 6:3, 5, ordinarie RF 1974 
3:3, vid krig och krigsfara RF 1974 13:12, 
överklagande RF 1974 3:11

Riksdagsärendenas beredning RO 1866 
37-50, i kamrarna RO 1866 51-77

Riksdrotsen KF 1611 5, RF 1634 8, 9, Add. 
1660 5

Riksens fiskal RF 1634 8, 30
Riksens medel, se Statsmedlen
Riksens råd KF 1611 5, 6, RF 1634 5, 9, 

Add. 1660 3, 8, 12, RF 1719 4, 12, 13, 
14-17, 22, 34, 36, RF 1720 2, 7, 12-15, 
17, 19-21, 27, 28, 40, 45, RF 1772 4, 
6-8, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 29, 31, 37, 
38, 42

Riksens ständer KF 1611 1, 6, RF 1634 9, 
44-47, Add. 1660 3, RF 1719 3-5, 8, 9, 
10, 12, 14, 20, 36, 37, RF 1720 3-5,
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7-10, 12, 14, 25, 40, 45, 47, 49, RF 1772 
7, 18, 38-44, 47, 48, 50, 52, FSA 1789 6, 
RF 1809 49, 53-58, 60-62, 64-66, 69-77, 
79-83, 87-98, 103-108, 110, 114

Riksföreståndare RF 1974 5:3, 4, 6, 7
Riksgäldskontor RF 1809 63, 66, 67, 69
Riksgäldsverket RF 1809 53, 68, 86
Riksjägmästaren RF 1634 21, 22, Add. 1660 8
Rikskanslern KF 1611 5, RF 1634 12
Riksmarskalken RF 1634 18, 22, RF 1719

29, RF 1720 12, 35, RF 1772 29
Riksmarsken RF 1634 10, 50, 51
Riksmöte RF 1974 4:1
Riksrätten RF 1634 9, 41, RF 1772 16, RF

1809 101, 102, 106
Riksskattemästare KF 1611 5, RF 1634 13
Riksstallmästarcn RF 1634 20, 22, 37, Add.

1660 8
Riksstaten RF 1719 25, RF 1720 31, RF 

1772 24, RF 1809 62, 64, 65, 109
Riksstyrelse RF 1974 1:4, 6
Riksstånden RF 1720 47, RF 1772 8, 42, RF 

1809 52, 56, 69, 71, 81
Rikstygmästarcn RF 1634 10, 19, 22, Add.

1660 8
Riksvårdande ärenden RF 1719 15, RF 1720 

19, FSA 1789 1
Riksåklagare RF 1974 11:6
Riksämbeten KF 1611 5, RF 1634 5, 38, 41, 

53, 54, 56-65, Add. 1660 3, 12, 14-19
Riktlinjer RF 1974 9:7
Rotering RF 1809 80
Ryttmästarc RF 1634 31, 45
Rådmanstjänster RF 1809 31
Rå- och rörshemman FSA 1789 3
Rättigheter, se Fri- och rättigheter 
Rättighctsbegränsande lagstiftning, se

Lagstiftning, rättighctsbegränsande 
Rättskipning Add. 1660 5, RF 1974 1:8, 11 

kap.
Rättskipningsuppgift RF 1974 11:8
Rättstvist mellan enskilda RF 1974 11:3
Röstlängd RF 1974 3:2
Rösträtt, allmän och lika RF 1974 1:1, vid

val till riksdagen RF 1974 3:2
Rösträttsålder RF 1974 3:2

Saklighet och opartiskhet RF 1974 1:9
Sammanslutningar RF 1974 7:2
Scdelmonopol RF 1974 9:13
Sedlar RF 1809 72
Sckreta utskottet RF 1719 37, RF 1720 47, 

48

Sekundcheferna RF 1809 35 
Sjömätningsväscndet RF 1809 35 
Sjötullen RF 1719 25, RF 1720 30, RF 1772

23, RF 1809 60
Skatt, förbud mot retroaktivitet RF 1974 

2:10, kommunal RF 1974 1:7, 8:5, 13, 
statlig RF 1974 1:4, 8:3, 6, 9:1

Skatteköp FSA 1789 3
Skatteutskottet RF 1974 4:3, se även

Finansutskottet
Skiljaktig mening RF 1974 7:6 
Skjutsningsbcsvär FSA 1789 3 
Skolmästare KF 1611 7 
Skolordning RF 1719 24, RF 1720 29 
Skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa

RF 1974 8:7
Slottshopmanskap RF 1634 28-30, 36, Add. 

1660 11
Småtullarna RF 1719 25, RF 1720 30, RF 

1772 23
Spannmål RF 1809 60 
Spccialdestination RF 1974 9:2 
Spörsmål RF 1974 12:5 
Stabsadjutantcr RF 1809 35 
Stadscapitcinen RF 1634 24 
Stadsfogden RF 1634 26 
Statens egendom RF 1974 9:9 
Statens inkomster RF 1809 60, RF 1974 9:3, 

5
Statens medel RF 1974 1:4, 9:2, 8 
Statens tillgångar RF 1974 9:8 
Statlig avgift RF 1974 2:10 
Statlig förvaltningsmyndighet RF 1974 11:6 
Statschef RF 1974 1:5, 5 kap, vid krig RF 

1974 13:11
Statsinkomster, se Statens inkomster 
Statskontoret RF 1719 25, RF 1720 31, RF 

1772 24, 25
Statsmedel, RF 1809 64, 65, se Statens medel 
Statsministern, RF 1809 28, 34, RF 1974

6:1, entledigande RF 1974 6:5-8, förord
nande om krigsdelcgation RF 1974 13:2, i 
utrikesnämnden RF 1974 10:7, kallelse 
m m till regeringssammanträde RF 1974 
7:4, ställföreträdare för RF 1974 7:8, 
underskrift av regeringsbeslut RF 1974 
7:7, utseende av departementschef RF 
1974 7:1, utseende av föredragande RF 
1974 7:5, utseende av statsråd RF 1974 
6:1, val av RF 1974 6:2-4, ärenden angå
ende verkställighet inom försvarsmakten 
av författningar m m RF 1974 7:3, se även 
Statsråd
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Statsministern för utrikes ärendena RF 1809 
5, 11, 12, 32, 35

Statsrevisorer, se Riksdagens revisorer 
Statsråd RF 1809 4-7, 9, 10, 11, 13, 20, 25, 

26, 28, 34, 35, 39-42, 51, 53, 63, 81, 87, 
89, 91, 95, 105-107, RF 1974 6:1, behö
righet RF 1974 6:9, Og 1974, entledigan
de RF 1974 6:5-8, ersättare i riksdagen 
RF 1974 4:9, granskning av tjänsteutöv
ning RF 1974 12:1, juridiskt ansvar RF 
1974 12:3, jäv RF 1974 12:4, utseende av 
RF 1974 6:1, yttrande i kammaren RF 
1974 4:4, åtal mot RF 1974 12:3

Statsrådets ledamöter RF 1809 4, 5, 8, 9, 11, 
13, 26, 33, 35, 43, 65, 102, 106, 107

Statssekreterare RF 1634 12, 42, RF 1719 
23, RF 1720 28, RF 1772 16, 21, 22, RF 
1809 5, 6, 9, 10, 28, 35, 42, 106, 107

Statsskick RF 1974 1:1
Statsskuld RF 1974 9:10
Statsverket RF 1772 50, RF 1809 53, 58, 59, 

62, 64
Statstjänstemännen RF 1974 11:9, 10 
Statsupplåning RF 1974 9:10 
Statsutskottet RF 1809 53, 58, 59, 66, 69, 

RO 1866 39
Stiftelse, överlåtelse av förvaltningsuppgift 

RF 1974 11:6
Stillestånd KF 1611 6, RF 1719 7, RF 1720 

7, RF 1772 6
Straff RF 1974 2:10
Strafflagstiftning RF 1974 8:3
Strejkrätt, se Fackliga stridsåtgärder 
Stockholm RF 1634 9, 44, RF 1719 36, RF 

1720 45, RF 1772 38, RF 1809 31
Styrelse RF 1809 89
Ståthållare KF 1611 5, RF 1809 35
Städerna KF 1611 8, RF 1719 40, RF 1720 

51, RF 1772 54, FSA 1789 7, RF 1809 31
Ställföreträdare, för statsminister RF 1974 

7:8
Subdelegation, se Överlåtelse av beslutande

rätt
Succession RF 1634 2, Add. 1660 2, RF 

1719 3, RF 1720 3, RF 1772 3, RF 1809 
1

Successionsordningen RF 1809 85, RF 1974 
1:3, 5

Superintendenter RF 1634 44, 45, RF 1719 
34, RF 1720 40, RF 1772 10

Suveränitet RF 1719 14, RF 1720 14
Svea hovrätt RF 1634 8, 38, Add. 1660 5, 

RF 1720 12, RF 1809 102

Svenska folket FSA 1789 5, RF 1809 57
Svenska kyrkan RF 1974 Ög 1974 och 1976 
Svenskt medborgarskap RF 1974 11:9, behö

righetskrav för statschef RF 1974 5:2, 
behörighetschef för statsråd RF 1974 6:9, 
förbud att beröva någon RF 1974 2:7, lag
stiftning om RF 1974 8:2, villkor för röst
rätt och valbarhet RF 1974 3:2, 10

Sveriges rike RF 1809 1, 78
Symbola RF 1634 1, Add. 1660 1, RF 1772

1
Särskild rättsverkan RF 1974 2:10
Särskilt utskott RF 1809 54
Säterier FSA 1789 3

Talman RF 1719 37, RF 1720 47, RF 1772 
42, RF 1809 81, 87, RF 1974 4:1, 2, 9, 
5:6, 6:2-7, 10:7, 13:1

Taxeringsmän RF 1809 113
Testamente RF 1772 37, RF 1809 93
Tillfällig riksföreståndare RF 1974 5:3-7
Tillverkning RF 1974 8:7
Tortyr RF 1974 2:5
Trafik RF 1974 8:7
Traktater RF 1634 63, 64, Add. 1660 16, RF 

1809 58, RF 1974 10:1-4
Tronföljd, se Succession
Tronfölje RF 1772 37, RF 1809 41, 93
Tronlcdighct RF 1634 65, RF 1719 16, 36, 

RF 1720 16, 45, RF 1772 38, RF 1809 
42, 94

Trosbekännare KF 1611 2, Add. 1660 1, RF 
1772 1, RF 1809 28

Truppers underhåll RF 1809 74
Tryckfrihet TF 1766 1, RF 1809 86, RF

1974 2:1
Tryckfrihetsförordningen TF 1766, RF 1809 

85, RF 1974 1:3, 2:1
Tullar KF 1611 6, RF 1719 5, RF 1720 5, 

RF 1809 60, RF 1974 8:9
Tullstyrelsen RF 1809 35
Tvistemål RF 1974 11:3
Tyska provinserna RF 1634 24, 1719 39, 

1720 50, 1772 53, RF 1809 35
Tystnadsplikt, bemyndigande till regeringen 

av normgivning RF 1974 8:7, i utrikes- 
nämnden RF 1974 10:7, undantag från 
särskilt förfarande vid lagstiftning RF 
1974 2:12

Uddatalsmctoden RF 1974 3:8
Underskrift RF 1974 7:7
Undcrståthållaren RF 1634 24, RF 1809 35
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Undersåtarna RF 1634 1, RF 1772 1
Underställning RF 1974 8:12
Undervisning och utbildning RF 1974 8:7
Uppfostran Add. 1660 12, RF 1719 3, RF 

1720 3
Upphovsrätt RF 1974 2:19
Upphörande av lag RF 1974 8:10
Uppsala KF 1611 7, RF 1634 9, 44, RF 1720 

45, RF 1772 38
Uppsala mötes beslut 1593 KF 1611 1, RF 

1634 1, Add. 1660 1, RF 1772 1, RF 
1809 2

Uppsägning RF 1974 10:4
Upptagning, av telefonsamtal, skydd mot RF 

1974 2:6
Urtima riksdag RF 1809 49
Utformning av byggnader RF 1974 8:7
Utfärdande av lag RF 1974 8:19
Utförsel RF 1974 8:7
Utjämningsmandat RF 1974 3:6, 8
Utländska män KF 1611 8, Add. 1660 8, RF 

1719 34, RF 1720 40, RF 1772 10, RF 
1809 28

Utlänning, fri- och rättigheter RF 1974 2:22
Utlännings vistelse i riket RF 1974 8:7
Utrikesdepartementet, chefen för RF 1974 

10:8
Utrikesnämnden RF 1974 10:2, 6, 7, 13:2, 9
Utrikespolitiska förhållanden RF 1974 10:6
Utrikes resa RF 1719 10, RF 1720 10, RF

1772 7, RF 1809 39, 91
Utskott RF 1634 44, RF 1772 50, RF 1809 

53, 55, 56, 90, 107, 110, RF 1974 4:3
Utskrivningar KF 1611 6, RF 1719 5, RF 

1720 5, RF 1772 45, RF 1809 73

Val, se Riksdagsmannaval
Valakten av den 21 febr. 1719 RF 1719 3, av 

den 24 mars 1720 RF 1720 3, 45, av den 
23 juni 1743 RF 1772 3, 38

Valbarhet RF 1974 3:10
Valkretsar RF 1974 3:6-8
Valperiod RF 1974 3:5
Valprövningsnämnden RF 1974 3:11, 4:7
Valsystem RF 1974 3:6-9
Valutapolitik RF 1974 9:11, 12
Vapenstillestånd RF 1974 13:9
Varor RF 1809 73
Verkställighet av lag RF 1974 8:13
Viborg RF 1634 9, 44
Viccamiraler RF 1772 16
Vice riksföreståndare RF 1974 5:3, 4, 6, 7
Vice talmän RF 1974 4:2, 6:2, 10
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Vilande rättighetsbegränsande lagförslag RF 
1974 2:12

Väpnad styrka RF 1974 10:9
Väpnat angrepp RF 1974 10:9
Värdighet RF 1634 5, RF 1719 12, RF 1720 

12, RF 1772 4, RF 1809 34

Yrkande RF 1974 2:12
Yttrandefrihet RF 1974 2:1, 2
Yttrandefrihetsgrundlagen RF 1974 1:3, 2:1, 

8:18
Yttranderätt för kyrkomötet RF 1974 Ög 

1974
Yttranderätt i kammaren RF 1974 4:4

Åbo RF 1634 8, 9, 44, Add. 1660 6, RF 
1772 15

Åsiktsbildning RF 1974 1:1 
Åtal RF 1974 4:8, 12:3, 8 
Återställande av försutten tid RF 1974 11:11

Äldre författningar RF 1974 Ög 1974 
Ämbetsverken RF 1974 11:6
Ämbeten och tjänster; tillsättande KF 1611 5, 

7, RF 1719 34, RF 1720 20, 40, RF 1772 
10, FSA 1789 1, RF 1809 28-33, skall 
besättas av infödda svenska män KF 1611 
5, 8, Add. 1660 8, RF 1720 40, RF 1809 
28, undantag därifrån, Add. 1660 8 RF 
1719 34, RF 1772 10, RF 1809 28, meriter 
Add. 1660 8, RF 1719 34, RF 1720 40, 
42, RF 1772 10, FSA 1789 4, RF 1809 28

Ämbcts- och tjänstemän, tillsättning och ut
övande av ämbete KF 1611 5, 7, RF 1634 
4, 35, 36, 55, Add. 1660 8, 11, RF 1719 
31, 34, RF 1720 37, 40, 42 RF 1772 9, 
10, FSA 1789 stadf. RF 1809 27-30, 36, 
47, 90, 96, skall vara av den rena evange
liska läran RF 1634 1, RF 1772 1, RF 
1809 28, avsättas RF 1720 41, ej obehöri
gen verka i riksdagsmannavalen RF 1809 
112

Ämbetsmannamöte RF 1634 36-44, Add. 
1660 13

Ära RF 1772 9, FSA 1789 1, RF 1809 25 
Ärkebiskop RF 1719 36, RF 1720 40, RF 

1772 10, 42, RF 1809 29, 52

Överadjutanter RF 1809 35 
Överenskommelse RF 1974 10:1-4 
Överkammarherre Add. 1660 8 
Överklagande RF 1974 3:11 
Överlandshövdingar RF 1634 23, 25



Överlåtelse av beslutanderätt RF 1974 7:3, 
8:7-11, 13, 9:10, 10:5, 13:6, Ög 1994

Överlåtelse av förvaltningsuppgift RF 1974 
11:6

Överlåtelse av rättskipnings- eller förvalt
ningsuppgift RF 1974 10:5

Övermarskalk Add. 1660 8 
Överpostmästare AD 1660 8 
Överstar RF 1634 31, 32, 36, 37, 45, Add.

1660 8, RF 1719 21, RF 1720 26, 37, 39, 
RF 1772 19, RF 1809 35

Överste av gardet Add. 1660 8 
Överstemarskalk, se Riksmarskalken 
Överstelöjtnanter RF 1634 31, 32, 45 
Överståthållaren RF 1634 23, 24, 38, Add.

1660 9, RF 1719 30, RF 1720 12, 18, 36, 
37, 39, 40, RF 1772 31, RF 1809 35

Registret är bearbetade versioner av registren 
i ”Sveriges grundlagar med riksdagsordning
en”, Sveriges Riksdag, 1999, samt ”Sveriges 
regeringsformer 1634-1809 samt konunga- 
försäkringar 1611-1800” utgivna av Emil 
Hildebrand, P.A. Norstedt & Söners Förlag, 
Stockholm, 1891.
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