
Kongl. Majits Nådiga Kungörelse
om eu Vrhllysningsstadga för allmänna kanal*, sluss*, 

jeruvägs- och telegrafanläggningar.

V i l  O SC A R , med Guds Nåde, Svergcs, Norges, 
Göthes och Wendes Konung, gore veterligt: det WI, med 
llikets Ständer, funnit godt att, med upphäfvande ej min
dre af Kongl. Förordningen den 1 Mars 1756 och Kongl. 
Kungörelsen den 15 Juli 1 7 7 8, angående straff för vålds
verkan å Troll hatte kanal, än af ven af alla andra rörande 
dylika inrättningar meddelade särskilda författningar, i 
livad de innefatta ansvarsbestämmelser för sådana förbry
telser, hvarom här nedan förmäles, i nåder antaga följande:

F r i d l y s  n i n g s s t a d g a
för allmänna kanal-, sluss-, jernvägs- och telegraf-anlägg
ningar.

§ 1. Den, som uppsåtligen förstörer allmän kanal-, 
sluss- eller jernvägsanläggning, eller å desamma, dertill 
hörande byggnader, verk eller inrättningar, eller de för 
framfarten å jernväg använda Yagnnr eller andra fort- 
skaffningsmedel gör sådan skada eller eljest vidtager så
dana åtgärder, att fara eller olycka vid kanal- eller jern- 
vägsfartens begagnande eller allmänt farlig öfversvämning 
deraf uppkomma kan; straffas med arbete å fästning eller



annan allmän straff-inrättning från två till fyra år, efter 
som brottet oeli omständigheterna äro till.

Får någon menniska deraf svår kroppsskada eller 
sjukdom, eller åstadkommes allmänt farlig öfversviimning; 
straffas gerningsmannen med sådant arbete från fyra till 
åtta år,

Spilles menhiskolif och var den brottsliges handling 
af beskaffenhet, att han bort kunna inse, att en sådan 
olycka deraf var att befara; miste gerningsmannen lifvet.

g 2. Har man af vårdslöshet, utan uppsåt att skada 
göra, förstört allmän kanal-, sluss- eller järnvägsanlägg
ning, eller å dem eller något af deras ofvan omförmälda 
tillbehör gjort sådan skada, som i § 1 sägs, eller vållat 
att fara för kanals eller jernvägs begagnande uppstått 
eller att olycka dervid timat; böte ifrån tjugo till två
hundra Riksdaler eller straffas med fängelse från två till 
sex månader.

Spilles dervid menniskolif, straffas med böter från 
femtio till trehundra Riksdaler eller med fängelse eller 
arbete å fästning eller annan straff-inrättning från tre 
månader till ett år.

g 3. Gör man uppsåtligen å allmän kanal-, sluss- 
eller jernvägsanläggning eller deras förenämnda tillbehör 
skada, som, utan att kunna medföra någon fara eller 
olycka, som i § 1 sägs, likväl åstadkommer väsendtligt 
hinder eller uppehåll i anläggningens begagnande, eller 
vidtager man eljest åtgärder, hvilka till sådant hinder 
eller uppehåll leda, straffas med fängelse eller med arbete 
å fästning eller annan straff-inrättning från tre månader 
till ett år.

För ringare skada, .än* nu sagdt är, vare straffet bö
ter från tjugo till tvåhundra Riksdaler.

g 4. Ar någon af vårdslöshet vållande till sådan 
skadt^ eller uppehåll, som i föregående § omförmäles; böte 
från fem till femtio Riksdaler.

g 5. Underlåter eller försummar vid oftanämnde 
anläggningar anställd tjensteman eller betjente hvad ho
nom till förekommande af olyckshändelse åligger att iakt
taga, så att skada lätteligen ske kan; straffas med fän
gelse från en till sex månader oeli, om skada tim ar, med 
fängelse eller med arbete å fästning eller annan allmän 
straff-inrättning från tre månader till två år.

Sker det uppsåtligen, bestämmes straffet efter de 
grunder i § 1 stadgade äro; vare ock i sådant fall, äf- 
vensom då genom grof vårdslöshet eller försummelse 
skada timat, den brottslige eller felaktige från sin tjen- 
stebefattning för alltid skiljd, utan att vidare i dylik be
fattning krm na nyttjas.

g f>. Förstörer eller skadar man uppsåtligen allmän 
telegraf-inrättning, någon dess beståndsdel eller tillhörig
het, eller vidtager åtgärder, hvarigenom telegraferingen 
hindras eller störes; straffas med fängelse eller med ar
bete å fästning eller annan allmän straff-inrättning från 
tre till sex månader.

Var skadan obetydlig och förorsakades ej derigenom 
något hinder i telegraferingen, må till böter från tjugo 
till etthundra Riksdaler dömas.

Vållar man af vårdslöshet sådan skada eller hinder, 
som i denna g sägs; böte från fem till femtio Riksdaler.

g 7. I alla de fall, der någon efter denna författ
ning till straff dömes, bör jemväl honom åläggas ersätta 
den skada, hvartill han varit vållande,

g 8. De vid allmän kanal-, sluss-, jernvägs- eller 
telegraf-inrättning anställde tjensteman och betjente böra 
i och för sådan befattning njuta det hägn och det vitsord 
samt vara underkastade det ansvar, som enligt Lag eller 
särskilda Författningar gälla i afseende på dem, hvilka 
Konungens, Dess era betsm ans eller Rättens ärende gå.



§ 9. IIvad sålunda om allmänna kanal-, iluss-, 
jer n vägs- och telegraf-inrättningar nr stadga dt, må afven 
å sådan, som af enskilde personer, menigheter eller bolag 
inrättas, kunna tillämpas, om Konungen finner godt derom 
forordna.

Ar sådant förordnande gifvet, men kanalen, jern- 
vägen, slussen eller telegraf-inrättningen sedermera icke 
behörigen underhålles, må, uppå anmälan derom, förord
nandet kunna förklaras bafva upphört att gälla.

Det alla, som vederbör, hafve sig hÖrsamligen att 
efterrätta. Till yttermera visso hafve W I detta med 
Egen hand underskrifvit och med Wårt Kongl. Sigill be
kräfta låtit.

Stockholms Slott den 18 Januari 1855.

OSCAR.
(L. S.)

G. A. S parre’.


