
Lagutskottets betänkande nr 11 år 1971 

Nr 11 

Lagutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 
med förslag till lag om exekutiv försäljning av fast egendom, m. m., 
jämte motioner. 

Genom en den 29 januari 1971 dagtecknad proposition, nr 20, har 
Kungl. Maj:t, under åberopande av utdrag av statsrådsprotokollet över 
justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslagit riksdagen att antaga 
vid propositionen fogade förslag till 

1) lag om exekutiv försäljning av fast egendom, 
2) lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1), 
3) lag om ändring i lagsökningslagen (1946: 808), 
4) lag om ändring i rättegångsbalken, 
5) lag om ändring i konkurslagen (1921: 225), 
6) lag om ändring i ackordslagen (1970: 847), 
7) lag om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m., 
8) lag om ändring i lagen (1955: 229) i anledning av Sveriges tillträde 

till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till 
luftfartyg, 

9) lag om ändring i förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsöknings-
lagens ikraftträdande och vad i avseende därå iakttagas skall, 

10) Jag om ändring i jordabalken, 
11) lag om ändring i uppbördsförordningen (1953: 272). 
De motionsyrkanden som väckts i anledning av propositionen redovi

sas på s. 69. 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram förslag till sådana ändringar i den exeku
tionsrättsliga lagstiftningen som betingas av den nya jordabalken (JB) 

och den under år 1970 antagna följdlagstiftningen till denna. Sålunda 
föreslås ändringar· i de regler om exekutiv försäljning av fast egendom 
som nu finns upptagna i utsökningslagen (UL). Samtidigt som lagstift
ningen om fastighetsexekutionen anpassas till JB, särskilt till dess nya 
panträttssystem, innefattar förslagen en reformering av bestämmelserna 
i syfte att skapa en modern och effektiv lagstiftning på detta område. 

I redaktionellt avseende innebär förslagen att de regler om försäljning 
av utmätt fast egendom som nu finns i UL bryts ut och får motsvarighe-
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ter i en särskild lag om exekutiv försäljning av fast egendom. I UL kom
mer därefter att, såvitt gäller fast egendom, stå kvar övriga regler om 
exekutionen, såsom regler om utmätning, fördelning av under exekution 
inflytande medel och fullföljdsregler. 

En betydande nyhet som föreslås är att utmätt fastighet skall, när 
detta framstår som ändamålsenligt, kunna säljas under hand. Avsikten 
är att man på det sättet i mindre komplicerade fall skall kunna uppnå 
bättre försäljningsresultat och en smidigare avveckling än vid försälj
ning på auktion. Beträffande försäljning på auktion föreslås nya regler 
i syfte att bereda dem som har nyttjanderätt till fastigheten ökat skydd. 
I förslaget ges också nya regler om försäljning av fast egendom, till vil
ken gäldenären helt eller delvis bara har villkorlig äganderätt. Också för 
det fallet att andel i fastighet har utmätts ger förslaget nya regler. Mot 
bakgrunden av JB:s regler har de nuvarande reglerna om försäljning av 
gemensamt intecknade fastigheter ändrats och systematiserats. 

Förslaget till lag om ändring i UL avser i första hand bestämmelserna 
om fast egendom men berör också reglerna om lös egendom. Den nya 
panträttskonstruktionen i JB har medfört förslag till ändrade regler om 
utmätning av ägarhypotek i fast egendom. De regler om tvångsförvalt
ning av fast egendom som finns i UL föreslås bli upphävda. 
· De nya reglerna om exekutionen har föranlett följdändringar i bl. a. 
konkurslagen. I detta sammanhang föreslås också i konkurslagen följd
ändringar till förmånsrättslagen. Vidare innefattar förslaget till lag om 
ändring i konkurslagen bl. a. vissa nya regler om konkursförvaltares 
åligganden vid exekutiv försäljning av fast egendom som hör till kon
kursbo. 

Som anmäldes i propositionen med förslag till JB (prop. 1970: 20 del 
A s. 393) och i propositionen med förslag till lag om införande av nya 
jordabalken m. m. (prop. 1970: 145 s. 448) har, i samband med att för
slag till lagstiftning på exekutionsrättens område nu utarbetats, ytterli
gare övervägts de bestämmelser i JB som berörs därav. översynen har 
givit vid handen att de bestämmelser med exekutionsrättslig anknytning 
som finns i JB i allt väsentligt passar väl ihop med den lagstiftning om 
exekution i fast egendom som nu föreslås. Vissa justeringar har emeller
tid tagits upp i förslag till lag om ändring i JB. Ändringarna är delvis 
föranledda av förslaget att utmätt fast egendom skall kunna säljas inte 
bara på auktion utan också under hand. 

Den föreslagna lagstiftningen är avsedd att i sin helhet träda i kraft 

den 1januari1972. 
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Lagförslagen 

De vid propositionen fogade lagförslagen har följ ande lydelse. 

1) Förslag 

till 

Lag 

om exekutiv försäljning~av fast egendom 

Härigenom förordnas som följer. 

Inledande bestämmelser 

1 § 

3 

Utmätt fast egendom säljes av överexekutor. Försäljningen skall ske på of
fentlig auktion, om ej annat följer av 15 eller 57 §. 

2 § 
Vad i denna lag sägs om utmätt fast egendom gäller i tillämpliga delar 

även när fast egendom skall säljas exekutivt under konkurs. 
Vad som sägs om fordran som är förenad med panträtt i fast egendom gäl

ler även rätt till betalning på grund av ägarhypotek, om ej annat följer av 
särskilda bestämmelser i lagen. 

De bestämmelser som meddelas om pantbrev gäller i tillämpliga delar även 
vilandebevis. 

Förberedande åtgärder inför exekutiv försäljning 

3 § 
överexekutor skall låta beskriva och värdera utmätt fastighet så snart det 

är lämpligt med hänsyn till det fortsatta förfarandet. Tillbehör skall anges i 
beskrivningen och värderas för sig i den mån det är påkallat med hänsyn till 
tillbehörens värde eller av annan orsak. 

Om fastighet, som är intecknad gemensamt med annan fastighet, skall 
säljas och särskilt taxeringsvärde saknas för någon av fastigheterna, skall 
var och en av dem värderas. 

4 § 
Fastighetens ägare skall på anmodan tillhandahålla de handlingar som vi

sar hans äganderätt eller tjänar till upplysning om rättigheter som besvärar 
fastigheten eller om tillbehör till den och uppge vilka som har fordran eller 
rättighet som bör iakttagas vid egendomens försäljning. övercxekutor skall 
även på annat sätt söka införskaffa utredning i dessa hänseenden samt om 
den belastning som rättighet utgör och det vederlag som utgår. 

Fastighetens ägare skall på anmodan överlämna pantbrev som han inne
har. Därefter får pantbrevet ej pantförskrivas utan överexekutors tillstånd. 
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5 § 
Påstår någon bättre rätt till utmätt fastighet, skall övercxckutor, om skäl 

föreligger därtill, förelägga honom att inom en månad efter det att föreläg
gandet delgivits honom väcka talan mot utmätningssökanden och den som i 
ärendet antagits vara ägare till fastigheten vid domstol som anges i 10 kap. 
10 § rätlegångsbalken. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om annan än fastighetens 
ägare påstår att han äger byggnad eller annat som framstår som tillbehör till 
fastigheten. 

Efterkommes ej föreläggande enligt första eller andra stycket, är talan mot 
sökanden förlorad, om ej sökanden inom tid som nyss nämnts själv väckt ta
lan mot den som påstått bättre rätt och den som i ärendet antagits vara 
ägare. 

Är tvisten av väsentlig betydelse, får fastigheten ej säljas förrän tvisten bli
vit slutligt avgjord eller tiden för väckande av talan utgått. 

Förvaltning av utmätt fastighet 

6 § 
Ägare till utmätt fastighet får ej minska dess värde genom att överlåta till

behör eller genom att annat än till husbehov avverka skog, bedriva grus- eller 
stentäkt eller på annat sätt utnyttja naturtillgångarna eller förändra fastig
heten. I övrigt får han, i den mån ej annat följer av 8 eller 9 §, tillgodogöra 
sig fastighetens vanliga avkastning till dess fastigheten sålts och skall till
trädas av köparen. Sådan rätt föreligger dock ej i fråga om växande gröda el
ler annan avkastning som förklarats ingå i försäljningen. 

Ägaren får ej i fastigheten upplåta rättighet som går utöver vad som är 
medgivet enligt första stycket. övercxekutor får förbjuda honom att upplåta 
rättighet som kan försvåra fastighetens försäljning. 

På begäran av ägaren kan överexekutor medge undantag från första eller 
andra stycket i den mån det kan ske utan intrång i utmätningssökandens rätt 
och i övrigt är låmpligt. 

7 § 
På begäran av borgenär kan överexekutor vid behov förordna, att krono

fogdemyndigheten skall taga vård om tillbehör till fastigheten. I brådskande 
fall kan kronofogdemyndigheten på begäran omedelbart taga vård om sådant 
tillbehör. Åtgärden skall genast anmälas hos överexekutor, som prövar om 
den skall bestå. 

8 § 
Arrendeavgift, hyra eller annan avkastning av fastigheten som förfaller till 

betalning under förfarandets gång skall, om borgenär begär det och skäl 
föreligger därtill, uppbäras av övercxekutor eller den han förordnar som 
syssloman. överexekutor skall i sådant fall utan dröjsmål meddela den betal
ningsskyldige förbud alt betala till annan än överexckutor eller syssloman
nen. 

9 § 
Kan det befaras att ägaren vanvårdar fastigheten eller förfogar över den i 

strid med 6 § eller att egendomen på annat sätt försämras i större mån, kan 
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överexekulor på begäran av borgenär förordna syssloman att omhändertaga 
och förvalta fastighelcn. 

10 § 
Arrendeavgift, hyra och annan avkastning av fastighelen som syssloman 

uppbär skall redovisas till överexekutor vid tidpunkt som denne bestämmer. 

Tidsfrist för försäljning 

11 § 
Utmätt fastighet bör säljas inom fyra månader från utmätningen, om ej 

hinder möter eller anstånd beviljas enligt andra-fjärde styckena. 
Anstånd med försäljningen får beviljas på begäran av sökanden eller fas

tighetens ägare. På begäran av fastighetens ägare får anstånd beviljas endast 
om sökanden medger det eller särskilda skäl till anstånd föreligger. 

Anstånd får ej utan synnerliga skäl beviljas utöver ett år från utmät
ningen. 

I fall som avses i 77 a § utsölmingslagen (1877: 31 s. 1) eller 70 § konkurs
lagen (1921: 225) skall tid som avses i första och tredje styckena räknas från 
den dag då försäljningen begärdes. 

Utlösningsrätt och anslutningsrätt 

12 § 
Borgenär eller annan vars rått kan vara beroende av den utmätta fastighe

tens försåljning får utlösa sökanden. Han träder därigenom i sökandens 
ställe. 

Den som vill utlösa sökanden skall, innan fastigheten sålts, till överexeku
tor betala sökandens fordran och kostnad för vilken denne svarar. 

13 § 
Hör fastigheten till konkursbo, kan borgenär som i konkursen bevakat ford

ran med panträtt eller bätlre förmånsrätt i fastigheten begära att fastighe
ten säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur fastigheten är ostri
dig eller styrkes. 

Borgenär som vill ansluta sig enligt första stycket skall anmäla detta hos 
överexekutor senast två veckor före bevakningssammantriidet. 

Bestämmelserna i 12 § äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt att ut
lösa den som anslutit sig enligt första stycket. 

Försäljning av fastighetstillbehör 

14 § 
Är det sannolikt alt tillbehör kan med fördel säljas för sig utan samtidig 

försäljning av fastigheten i övrigt, skall överexekutor utsätta sammanträde 
för prövning av frågan. Till sammanträdet skall överexekutor kalla sökan
den, fastighetens ägare och envar för övcrexekutor kånd innehavare av 
panträtt i fastigheten eller av annan riillighct som kan påverkas av försälj
ningen. 

Blir vid sanunantriidet niirvarande sakägare ense om alt tillbehör bör säl
jas för sig, förordnar övercxekutor i enlighet därmed, om ej sårskilda skäl 
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föranleder annat. Uppnås ej enighet om särskild försäljning, får överexeku
tor förordna därom endast om synnerliga skäl föreligger. 

Råder tvist om tillbehör som avses i 5 § andra stycket, får särskild försälj
ning av tillbehöret ej ske förrän tvisten blivit slutligt avgjord eller tiden för 
väckande av talan utgått. 

15 § 
Särskild försäljning av tillbehör sker enligt bestämmelserna om försälj

ning av utmätt lösöre. överexekutor träder därvid i kronofogdemyndighetens 
ställe. 

Tillbehör som säljes för sig upphör att höra till fastigheten, även om det ej 
skiljes från denna. 

16 § 
Vad som influtit genom särskild försäljning av tillbehör tillkommer dem 

som har fordringar med rätt i fastigheten med det företräde mellan dem som 
gäller enligt lag. Den som har fordran med panträtt i fastigheten kan avstå 
från betalning utan att det minskar hans rätt i fastigheten i övrigt. Inneha
vare av fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning får dock 
icke avstå från betalning ur tillbehörsmedel under annan förutsättning än 
att samtycke till avståendet lämnats av såväl ägare till övriga av inteck
ningen besvärade fastigheter som innehavare av panträtt, vilken gäller i en 
eller flera av fastigheterna med lika rätt som eller sämre rätt än inteck
ningen. 

Avstående som inverkar på villkoren vid fastighetens försäljning på auk
tion skall ske senast vid bevakningssammanträdet och kan därefter ej åter
kallas. 

17 § 
Förslår medel som influtit genom särskild försäljning av tillbehör att för

nöja sökanden samt dem som har bättre rätt och ej avstått från betalning, 
skall förfarandet avbrytas, om ej egendomen är avträdd till konkurs och för
valtaren begär att förfarandet skall fortgå. 

Åtgärder före försäljning på auktion 

18 § 
Tid och plats för auktion på fastighet bestämmes av överexekutor. 
Fastighetens ägare och innehavare av nyttjanderätt till fastigheten iir skyl

diga att låta fastigheten visas på lämplig tid. 

19 § 
För förhandling om försäljningen skall bevakningssammanträde hållas 

antingen samma dag som auktionen eller lämplig dag dessförinnan. 

20 § 
Auktionen skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Kungörelsen skall 

innehålla uppgift om bcvalmingssammanträdc och sammanträde för fördel
ning av köpeskillingen. 

Har överexekutor förordnat om särskild försäljning av tillbehör, får kun-
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görelsen ej utfärdas förrän försäljningen vunnit laga kraft och köpeskillingen 
betalats eller frågan om sådan försäljning förfallit. 

21 § 
Sökanden, ägaren samt kända innehavare av fordringar och rättigheter 

som bör iakttagas vid auktionen skall i god tid särskilt underrättas om 
denna. Innehavare av fordran med förmånsrätt enligt 10 eller 11 § förmåns
rättslagen (1970: 979) behöver dock ej underrättas särskilt. 

Har anslutning enligt 13 § ägt rum, skall underrättelse därom ske enligt 
första stycket. 

22 § 
Har auktionen och sammanträdena ej blivit utlysta så som angivits i 20 

och 21 §§, skall de inställas och nya tider utsättas, om bristen är väsentlig 
och icke kan avhjälpas på annat sätt. 

Bevakningssammanträde 

23 § 
Vid bevakningssammanträdet skall lämnas en kortfattad redogörelse för 

innehållet i handlingarna och för vidtagna åtgärder. Innehavare av fordran 
eller rättighet som bör iakttagas vid auktionen skall uppmanas att anmäla 
den. Har sådan fordran eller rättighet anmälts hos överexekutor före sam
manträdet, skall det meddelas. 

Närvarande sakägare skall beredas tillfälle att yttra sig om anmälda an
språk och de villkor som skall gälla för försäljningen. 

Om tillbehör sålts för sig, behandlas särskilt hur den behållna köpeskil
lingen för tillbehöret skall användas, i den mån det inverkar på villkoren för 
fastighetens försäljning. 

Sakägarförteckning 

24 § 
När förhandlingen vid bevakningssammanträdet avslutats, upprättas sak

ägarförteckning. 

25 § 
I sakägarförteckningen upptages, förutom exekutionsfordringen, 
1. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § 1) eller 7 § 1) eller 2) 

förmånsrättslagen (1970: 979) och som förfaller till betalning senast den 
tillträdesdag som anges i 36 §, 

2. fordran som är förenad med panträtt i fastigheten, 
3. nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som besvärar fastig

heten, om rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling som 
är tillgänglig, dock ej rättighet av beskaffenhet att skola bestå oavsett fastig
hetens försäljning, 

4. kostnaden för förfarandet. 
Om fastigheten hör till konkursbo, upptages även arvode och annan kost

nad för fastighetens förvaltning under konkursen samt fordran som skall 
utgå ur fastigheten med förmånsrätt enligt 10 eller 11 § förmånsrättslagen. 
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26 § 
Fordringar och rättigheter upptages efter det företriide som gäller enligt 

lag. Inskriven rättighet har företräde framför fordran med förmånsrätt på 
grund av utmätning, om inskrivning sökts före dagen för utmätningen. Kost
naden för förfarandet upptages närmast före exekutionsfordringen. 

Tillägg som avses i 6 kap. 3 § jordabalken upptages före pantbrevets be
lopp, om ej borgenären yrkar annat. 

Fordran eller rättighet upptages i förteckningen även om den är beroende 
av villkor eller tvistig. Är panträtt för fordran beroende av att sökt inteck
ning beviljas eller är inskrivning av rättighet sökt men ännu ej beviljad, 
upptages fordringen eller rättigheten med det företräde som tillkommer den, 
om inteckningen eller inskrivningen beviljas. 

När försäljning begärts av förvaltaren i konkurs, anses konkursboet som 
sökande utan förmånsrätt, om ej anslutning enligt 13 § ägt rum~ 

27 § 
Fordran upptages med det belopp till vilket den beräknas uppgå på till

trädesdagen, dock med den begränsning som kan följa av att panträtt ej får 
åtnjutas för mer än pantbrevets belopp jämte tillägg enligt 6 kap. 3 § jorda
balken. Understiger fordringen pantbrevets belopp, upptages återstoden som 
ägarhypotclc 

Om i fastigheten gäller pantbrev som ej innehaves av ägaren och någon 
fordran för vilken pantbrevet utgör säkerhet ej blivit anmäld, upptages pant
brevets belopp och det tillägg enligt 6 kap. 3 §jordabalken som med hänsyn 
till ägarens uppgifter och andra omständigheter kan antagas böra utgå. 

Ägarhypotek upptages utan tillägg, om det ej är utmätt. 
Rättighet upptages utan att något belopp anges. 

28 § 
Fordran, som ej är förfallen till betalning och icke löper med i·änta före 

förfallodagen, upptages med det belopp som efter fem procents årlig ränta 
utgör fordringens värde på tillträdestlagen. Motsvarande gäller, om utfäst 
ränta är Higre än fem procent. 

29 § 
I övrigt anges i sakägarförteckningcn 
1. sammanlagda beloppet av fordringar med bättre rätt än cxckutionsford

ringen och kostnaden för förfarandet (skyddsbeloppet) samt vilka ford
ringar som är skyddade, 

2. i vad mån behållen köpeskilling för tillbehör skall användas för betal
ning av fordringar som upptagits i förteckningen, 

3. det lägsta bud som måste avges för att fastigheten enligt 32 § skall få 
säljas, 

4. vilka rättigheter som enligt 33 § första stycket är skyddade utan förbe
håll eller enligt 33 § andra stycket skall förbehållas vid försäljningen, 

5. betalningsvillkoren och tillträdesdag. 
Av fordran som gäller endast i andel i fastigheten skall vid tillämpning av 

första stycket 1 medräknas så mycket som med hänsyn till andelens storlek 
och fordringens läge täckes, när övriga fordringar med bättre rätt än exeku
tionsfordringcn samt kostnaden för förfarandet är fullt täckta. 

Köpeskilling för tillbehör får ej tagas i anspråk för betalning av fordran 
inom skyddsbeloppet i vidare mån än som angivits i sakägarförteckningen. 
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30 § 
I sakägarförteckningen skall i förekommande fall erinras om 
1. verkan av underlåten uppsägning av arrende- eller hyresavtal i fall som 

avses i 46 § andra stycket samt rätt till förlängt avtal eller skadestånd som 
enligt lag tillkommer arrendator eller hyresgäst, om han blir uppsagd med 
anledning av fastighetens försäljning, 

2. rätt att bo kvar som hyresgäst som enligt lag tillkommer bostadsrätt
havare, 

3. rätt att bo kvar på fastigheten som överexekutor enligt 36 § tredje styc
ket har medgivit ägaren. 

31 § 
Skall försäljningen ske på avvikande villkor enligt37 §, upprättas sakägar

förteckningen i enlighet därmed. 

Villkor för försäljning på auktion 

32 § 
Vid försäljningen skall skyddsbeloppet täckas av köpeskillingen för fastig

heten, behållen köpeskilling för tillbehör i den mån den enligt sakägarför
leckningen skall användas till betalning av fordringar inom skycldsbeloppet, 
behållen avkastning och andra medel som finns att tillgå. 

33 § 
Tomträtt som inskrivits är vid försäljningen skyddad utan särskilt förbe

håll. Annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft är skyd
dade utan särskilt förbehåll, om rättigheten har bättre rätt än exekutions
fordringen. 

I andra fall än som avses i första stycket skall nyttjanderätt, servitut och 
rätt till elektrisk kraft särskilt förbehållas, om det saknas anledning antaga . 
att de belastar fastigheten till beaktansvärd skada för innehavare av fordran 
med bättre rätt. Härvid skall rätt till betalning på grund av ägarhypotek icke 
anses som fordran, i den mån ägarhypoteket ej är utmätt. 

Talan mot överexekutors beslut varigenom rättighet förbehållits enligt 
andra stycket får föras endast av den som bestritt att förbehållet göres. In
nehavare av rättighet som ej sålunda förbehållits får ej föra talan mo~ över
exekutors beslut i denna fråga. 

Rättighet som ej enligt första stycket är skyddad utan särskilt förbehåll 
och icke heller förbehållits enligt andra stycket kan skyddas genom förbehåll 
vid auktionen enligt 39 §. 

34 § 
I avräkning på köpeskillingen för fastigheten skall innestå kapitalbeloppet 

av sådan fordran inom skyddsbeloppet som är förenad med panträtt och icke 
enligt sakägarförteckningen skall betalas med köpeskilling för tillbehör. Vad 
nu sagts gäller dock icke, om · 

1. fordringen är förfallen till betalning senast på tillträdesdagen och bor-
genären yrkat kontant betalning, . . 

2. fordringen är sådan som avses i 26 §tredje.stycket, eller 
3. fordringen är förenad med panträtt endast i andel i fastigheten. 
För ägarhypotek skall, även om det faller inom skyddsbeloppet, kontant 

betalning alltid erläggas. 

It Riksdagen 1971. 8 saml. Nr 11 
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I den mån icke avräkning skall ske enligt första stycket skall köpeskil
lingen för fastigheten betalas kontant, om ej inroparen visar att han avtalat 
annat med den som enligt sakägarförteckningen är betalningsberättigad. Om 
det enligt förteckningen är ovisst vem ett belopp tillkommer, får det ej avräk
nas. 

35 § 
Den som ropar in fastighelen är skyldig att efter inropet lämna handpen

ning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen, dock ej mer än som enligt 
34 § skall betalas kontant eller mindre än den kostnad för förfarandet som 
skall utgå ur fastigheten. 

Handpenningen skall betalas kontant, om ej inroparen ställer säkerhet för 
beloppet. Som säkerhet får godtagas även fordran som är förenad med pant
rätt i fasligheten, om den täckes av köpeskillingen och kan anses betryg
gande. 

Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver ej 
lämna handpenning eller ställa säkerhet men blir i fall som avses i 43 § er
sättningsskyldiga intill motsvarande belopp. 

Ogulden del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid det 
sammanträde som enligt 20 §kungjorts för köpeskillingens fördelning. 

36 § 
Som tillträdesdag räknas den dag då enligt kungörelse fördelningssam

manträdet skall äga rum. överexekutor kan dock medge inroparen att redan 
före tillträdesdagen taga vård om fastigheten eller del därav. 

överexekutor får förordna att ogulden avkastning av fastigheten, som en
ligt 8 eller 9 § skolat betalas till överexekutor eller syssloman och som har 
förfallit under tiden till och med den dag köparen tillträtt fasligheten, skall 
tillkomma honom. Om sådan avkastning i annat fall betalas till köparen, 
skall denne redovisa därför till överexekutor. 

Har förre ägaren ej annan bostad, kan överexekutor tillåta honom att bo 
kvar på fastigheten högst tre månader efter tillträdesdagen. 

37 § 
På begäran av de sakägare vilkas rätt beror därav kan försäljningen, såvilt 

avser annat än erläggande av handpenning och den återstående kontanta kö
peskillingen samt tiden för tillträde, ske på andra villkor än som anges i 
denna lag. Skyddsbeloppet får höjas, även om borgenär som ej sjiilv begiirt 
försäljning motsätter sig det. 

Begäran som avses i första stycket skall framställas senast vid bevaknings
sammanträdet. 

Auktion på fastighet 

38 § 
Vid auktionen skall, i den mån det är påkallat med hänsyn till vårdet av 

fastighetens tillbehör eller av annan orsak, anges vilken egendom som skall 
följa fastigheten och i vad mån egendom som framstår som tillbehör ej skall 
följa den. Vad sålunda angivits är avgörande för vad försäljningen omfattar 
i den delen. I övrigt ingår i försäljningen vad som enligt lag utgör tillbehör 
till fastigheten. Råder tvist om tillbehör, skall det anmälas. 

Redogörelse skall lämnas för innehållet i sakägarförteckningen. Upplys-
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ning skall lämnas, att fastigheten ropas ut under förbehåll att inrop skall 
prövas enligt 40 §. 

39 § 
Om sak.ägarförteckningen upptager rättighet som ej enligt 33 §första slyc

ket är skyddad ut.an särskilt förbehåll och ej heller förbehållits enligt 33 § 
andra stycket, skall fastigheten först utropas utan förbehåll om rättighetens 
bestånd och därefter med sådant förbehåll. Uppnås vid det senare utropet 
bud som täcker fordringar med båttre rätt än rättigheten eller som, utan alt 
täcka dessa, är lika högt som eller högre än budet vid det föregående utropet, 
har budet vid det senare utropet företräde. Att ägarhypotek i den mån det ej 
är utmätt icke täckes utgör ej hinder mot att bud med förbehåll för rättighe
ten godtages. 

Upptager sakägarförteclmingen två eller flera sådana rättigheter som avses 
i första stycket, skall fastigheten först utropas utan förbehåll för någon av 
rättigheterna och därefter med förbehåll först endast för den rättighet som 
har bästa rätt och efter hand för ökat antal rättigheter enligt deras inbördes 
ordning. Bud som skyddar flera rättigheter än annat bud har företräde fram
för detta, om det icke leder till sämre täckning av fordran som har bättre rätt 
än någon av rättigheterna. 

När bud med förbehåll för 1·ältighet ej täcker foi·dringar med bättre riilt, 
kan rättighetshavaren skydda sin rättighet genom att betala skillnaden mel
lan det budet och bud utan förbehåll för rättigheten eller så stor del av skill· 
naden som behövs för alt täcka fordringar med bättre rätt. 

Om rättighetshavare i fall som avses i andra stycket är villig att betala en
ligt vad nyss sagts men till följd av att flera tillskott erfordras det sålunda er
bjudna beloppet ej ensamt eller i förening med annat tillskott som bjudes är 
tillräckligt för alt hans rättighet skall skyddas enligt tredje stycket, skall fas
tigheten utropas med förbehåll för råttighetcn och den eller de rättigheter 
som är skyddade genom tidigare bud och annat tillskott som bjudes. 

Om borgenär, vars fordran ej blivit täckt genom visst bud, godtager budet, 
skall fordringen vid tillämpning av första-fjärde styckena anses som täckt. 

Om rättighetshavare i stället för att betala ställer siikerhet, skall det gälla. 

40 § 
Innan inrop godtages, skall övercxekutor pröva om det i 32 § angivna vill

koret för försäljning är uppfyllt. Även om delta är förhållandet får inropet ej 
godtagas, om det är sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås. 

Utan hinder av första stycket skall inrop godtagas, om samtliga berörda 
sakägare medger det. Sökanden kan medge, att inrop godlages fastän kost
naden för förfarandet ej blivit täckt. 

Inrop får ej mot sökandens bestridande godtagas, om exekutionsford
ringen ej täckes. 

41 § 
Sedan inrop godtagits, skall inroparen omedelbart lämna föreskriven 

handpenning. överexekutor kan dock på begäran göra ett kort uppehåll i 
hancIHiggningen för att bereda inroparen tillfälle att anskaffa handpenning, 
om uppehållet ej kan antagas medföra beaktansvärd olägenhet. Lämnas ej 
handpenning, skall fastigheten ropas ut på nytt. 

I fall som avses i 39 § skall handpenning lfönnas för varje inrop, även om 
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fastigheten skall ropas ut på nytt. Om inropet ej skall bestå, återlämnas 
handpenningen. 

Fullgör ej inroparen sin betalningssk.yldighet enligt 35 § fjärde stycket, är 
inropet ogiltigt. 

42 § 
Sker ej inrop, som godtages och fullföljes genom att handpenning lämnas, 

skall nytt försäljningsförsök göras, om sökanden begär det inom en vecka 
från auktionen. Har inrop blivit ogiltigt enligt 41 § tredje stycket, skall nytt 
försäljningsförsök göras, om ej sökanden avstår därifrån. 

Har två auktioner hållits utan att fastigheten blivit såld och saknas anled
ning till antagande att fastigheten kan säljas inom rimlig tid, får överexeku
tor avvisa begäran om nytt försäljningsförsök. 

Om ny auktion sk.all hållas, äger 18--41 §§ motsvarande tillämpning. An
mälan av fordran eller rättighet som skett för en auktion gäller även för se
nare auktion. 

Skall nytt försäljningsförsök ej göras, går utmätningen åter. Detta gäller 
dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan vidtagna åt
gärder. 

43 § 
När ny auktion hålles sedan inrop blivit ogiltigt enligt 41 § tredje stycket, 

skall handpenningen tagas i anspråk i den mån det behövs för att samman
lagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen jämte sex pro
cents årlig ränta därå från tillträdesdagen till och med den nya tillträdes
dagen och för att även kostnaden för den nya auktionen skall täckas. Detta 
gäller även om fastigheten säljes med förbehåll för rättighet som ej förbe
hållits vid den förra auktionen eller ändrade förhållanden inträtt. Vad som 
ej behöver tagas i anspråk skall återlämnas, när den nye inroparen fullgjort 
sin betalningsskyldighet. Blir fastigheten ej såld vid den nya auktionen är 
hela handpenningen förverkad. 

Hålles ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning av kost
nader för förfarandet som blivit onyttiga. Vad som ej behöver tagas i anspråk 
återlämnas. 

44 § 
Sedan auktion som lett till försäljning av fastigheten vunnit laga kraft och 

köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde stycket, utfärdar 
överexekutor köpebrev. 

Visar inroparen att han bjudit för annans räkning, skall köpebrev utfärdas 
till denne. · 

Verkan av auktion 

45 § 

Efter fastighetens försäljning svarar denna ej för fordran som avses i 25 § 
första stycket 1. 

Borgenär som har pantbrev kan ej efter fastighetens försäljning mot köpa
ren göra gällande panträtt i fastigheten för större fordran än som avräknats 
på köpeskillingen jämte utfäst ränta därå från tillträdesdagen samt framtida 
skadestånd och ersättning som avses i 6 kap. 3 §jordabalken. 

Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt överenskom-
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melse har avräknats på den kontanta köpeskillingen och den förre ägaren 
blir fri från ansvar härför. I fall som avses i 44 § andra stycket blir även den 
som gjort inropet betalningsskyldig. 

46 § 
Köpare, som fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde stycket, 

får tillträda fastigheten på den dag som bestämts för köpeskillingens fördel
ning. Han svarar därefter för ägares skyldigheter i den mån de skall fullgöras 
efter tillträdesdagen. 

Vill köparen att i sakägarförteckningen upptagen arrende- eller hyresrätt, 
som ej är skyddad enligt 33 § första stycket eller förbehållits enligt 33 § and
ra stycket eller vid auktionen, skall upphöra, åligger det honom att inom en 
månad från tillträdesdagen säga upp avtalet. I annat fall gäller avtalet mot 
honom. Beträffande den tidpunkt vid vilken arrende- eller hyresavtal skall 
upphöra med anledning av uppsägning gäller vad som är föreskrivet i fråga 
om uppsägning efter frivillig överlåtelse av fastighet. 

Om rätt i vissa fall för arrendator eller hyresgäst att begära förlängning av 
avtalet eller att fä ersättning vid uppsägning finns särskilda bestämmelser. 

47 § 
I fråga om rättighet som ej skall upphöra omedelbart efter fastighetens 

försäljning gäller följande bestämmelser. 
På arrendeavgift, hyra eller annat vederlag för rättigheten som förfaller 

till betalning mer än sex månader eller, i fråga om arrende, mer än ett är ef
ter tillträdesdagen får rättighetshavaren icke avräkna fordran hos den förre 
ägaren. I fråga om sådant belopp gäller ej heller betalning som rättighetsha
varen erlagt till den förre ägaren eller annan uppgörelse med denne. 

Fordran som rättighetshavare förvärvat eller förskottsbetalning eller upp
görelse som skett efter det att fastigheten utmätts får ej åberopas mot köpa
ren, om rättighetshavaren ägde eller bort äga kännedom om utmätningen. 

Om rättighetshavares rätt till ersättning av tidigare ägare, om rättigheten 
upphör med anledning av fastighetens försäljning, finns bestämmelser i 7 
kap. 19 och 20 §§jordabalken. 

Underlåter köpare att fullgöra tidigare ägares skyldighelcr mot rättighets
havare enligt 46 § första stycket, äger 7 kap. 20 § försla och tredje styckena 
jordabalken motsvarande tillämpning. 

48 § 
Köparen skall fullgöra sin belalningsskyldighet enligt 35 § fjärde stycket, · 

även om auktionen överklagas. 
Utan hinder av att auktionen överklagats får köparen tillträda faslighe

ten på den bestämda dagen, om ej förordnande enligt 218 § 3 mom. utsök
ningslagen (1877: 31 s. 1) meddelats dessförinnan. Får han på grund av 
sådant förordnande ej tillträda fastigheten och är hindret ej hävt inom tre 
månader från den bestämda tillträdesdagen, får han frånträda köpet och 
återfå vad han betalat jämte därå upplupen ränta, om han gör anmälan där
om hos överexekutor medan hindret alltjämt består. 
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Gemensamt intecknade fastigheter 

49 § 
När någon av flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas på auk

tion, har den som har fordran med panträtt på grund av den gemensamma 
inteckningen rätt att indraga annan av de intecknade fastigheterna i försälj
ningen, om den svarar för det intecknade beloppet eller del av detta före den 
fastighet som skall säljas. Skall denna säljas för panträttshavarens fordran 
eller för fordran som har lika eller bättre rätt, får han även indraga fastighet 
som svarar för inteckningen först efter den fastighet som skall säljas. 

Yrkande om indragning skall framställas hos överexekutor senast vid be
valmingssammanträdet. Det skall delges fastighetens ägare med föreläg
gande för honom att inkomma med yttrande inom tid som övercxekutor be
stämmer. Bevalmingssammanträde och auktion skall inställas, när det be
hövs för att yrkandet skall hinna prövas. Härvid äger 22 § motsvarande till
lämpning. 

Bifalles yrkandet, anses den indragna fastigheten utmätt när beslutet med
delas. Den får ej säljas innan beslutet vunnit laga kraft. 

50 § 
Om en av flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas på auktion, 

skall fordran med panträtt på grund av den gemensamma inteckningen upp
tagas i sakägarförlcclmingen med det belopp för vilket fastigheten svarar i 
förhållande till de andra fastigheterna. Beloppet skall betalas kontant, om ej 
annat avtalas mellan köparen och den som enligt sakägarförteckningen är 
betalningsberättigad. 

51 § 
Om samtliga fastigheter som besväras av gemensam inteckning skall säljas 

på auktion och förhållande som anges i 52 § andra stycket ej föreligger, 
upprättas gemensam sakägarförteckning för fastigheterna. Rättighet i nå
gon av fastigheterna skall härvid anses upplåten i dem alla. Vid auktionen 
utropas fastigheterna gemensamt. 

52 § 
Skall flera av gemensamt intecknade fastigheter men ej alla säljas på auk· 

tion, gäller 53-55 §§. 
Om samtliga fastigheter som besväras av gemensam inleckning skall säl-

jas, gåller likaledes 53-55 §§om 
1. fastigheterna har olika ägare, 
2. någon av fastigheterna med stöd av 49 §indragits i försäljningen, 
:1. någon av fastigheterna endast i andra hand svarar för gemensam in

teckning, 
4. någon av fastigheterna besväras av särskild inteckning, 
5. någon fastighets ansvar för gemensam inteckning ej avser inteckning

ens hela belopp, 
6. det yrkas av innehavare av sådan rättighet i någon av fastigheterna som 

ej skall bestå oavsett om fastigheten siiljes, eller 
7. det i annat fall yrkas av ~igare eller borgeniir vars riitt kan bero därav. 
Yrkande som avses i andra stycket 6 eller 7 skall framställas senast vid be

vakningssammanlriidel. 
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53 § 

Särskild sakägarförteckning skall upprättas för varje fastighet som skall 
säljas. Förteckningen upprättas som om försäljningen begärts på grund av 
den bästa gemensamma inteckningen, om ej exekutionsfordringen har bättre 
rätt. Fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning upptages för 
varje fastighet med det belopp för vilket fastigheten svarar i förhållande till 
de andra fastigheterna. Kan ansvaret komma att vid försäljningen vidgas 
härutöver, skall det anmärkas. Beträffande fastighet som svarar endast i 
andra hand anges om sådant ansvar kan ifrågakomma. 

När fastighet indragits i försäljningen enligt 49 §, skall vid beräkning av 
tillägg enligt 6 kap. 3 §jordabalken anses som om fastigheten utmätts samti
digt med den ursprungligen utmätta fastigheten. 

54 § 
Vid auktionen skall fastigheterna utropas var för sig. Däreflcr skall de ut

ropas gemensamt, om de har samme ägare. Efterföljande gemensamt utrop 
skall även eljest äga rum, om full betalning ej uppnåtts för fordran för vil
ken samtliga fastigheter svarar eller fastigheternas ägare är ense om att de 
skall utropas gemensamt. 

Uppnås vid gemensamt utrop högre bud än summan av buden vid de sär
skilda utropen, skall budet vid det gemensamma utropet ha företräde. Den 
köpeskilling som bjudits vid det gemensamma utropet skall fördelas på fas
tigheterna efter de värden som i ärendet åsatts dem. Fastighets andel i den 
gemensamma köpeskillingen utgör dock minst vad som bjudits för den fas
tigheten vid särskilt utrop. Har någon av fastigheterna utropats med tillbe
hör som ej ingick i det värde efter vilket dess andel i köpeskillingen skall be
räknas eller utropats utan tillbehör som omfattades av nämnda värde, skall 
den fastighetens värde vid tillämpningen av det sagda jämkas efter vad som 
finnes påkallat av nämnda förhållande. Uppgår i fråga om någon av fastighe
terna dess andel i köpeskillingen och andra tillgängliga medel icke till 
skyddsbeloppet och skall därför frågan om den fastighetens försäljning för
falla, skall de övriga fastigheterna utropas gemensamt. 

Uppnås ej bud som förslår till betalning av någon del av exekutionsford
ringen, får ej någon av fastigheterna säljas. 

Har fastighet indragits i försäljningen med stöd av 49 §, skall den ur
sprungligen utmätta fastigheten utropas först. Om därvid ej uppnås bud som 
förslår till gäldande av någon del av exekutionsfordringen, får fastigheten ej 
säljas. Blir den ej såld, skall ej heller den indragna fastigheten säljas. 

Fastighet som endast i andra hand svarar för fordran med panträtt på 
grund av gemensam inteckning får ej säljas för den fordringen, innan det vi
sat sig att betalning ej kan utgå ur den fastighet som svarar i första hand. I 
andra hand ansvarig fastighet får ej heller säljas, om dess ägare eller annan 
sakägare betalar den brist för vill\.en fastigheten skall svara eller ställer sä
kerhet för beloppet. Gemensamt utrop av fastigheterna behöver ej ske i an
nat fall än då särskilda skäl föreligger. 

55 § 

Om rättighet har förbehållits vid särskilt utrop, skall förbehållet gälla även 
vid efterföljande gemensamt utrop. Har rättigheten ej förbehållits vid det sär
skilda utropet, tillämpas 39 § även vid det gemensamma utropet. 

Vid tillämpning av 40 § skall prövningen, huruvida avsevärt högre köpe-



LU 1971: 11 16 

skilling kan uppnås, avse den sammanlagda köpeskillingen för samtliga fas
tigheter som inropats vid auktionen. 

Handpenning skall lämnas efter varje inrop, även om inropad fastighet 
skall utropas på nytt. Om inropet ej skall bestå, återlämnas handpenningen. 

Fordran som på grund av gemensam inteckning är förenad med panträtt i 
såld fastighet betalas kontant, om ej köparen och den som enligt sakägarför
teckningen är betalningsberättigad avtalar annat. 

Fortsatt inteckningsansvar 

56 § 
Sådant förordnande av övcrexekutor om foi:tsatt inteckningsansvar som 

avses i 6 kap. 12 §jordabalken får meddelas på begäran av köparen. 
Har fastighet sålts i fall som avses i 6 kap. 12 § andra stycket andra eller 

tredje punkten jordabalken, får förordnande om fortsatt inteckningsansvar 
meddelas beträffande gemensam inteckning som besvärar fastigheten endast 
om fastigheten i förhållande till de andra gemensamt intecknade fastighe
terna svarar för hela inteckningen och den fordran för vilken panträtt på 
grund av inteckningen åtnjutes blivit täckt. Om medel som influtit genom 
särskild försäljning av tillbehör utfaller på pantbrevets belopp, får förord
nande ej meddelas beträffande motsvarande del av inteckningen. 

Begäran om förordnande enligt denna paragraf skall framställas senast vid 
sammanträdet för köpeskillingens fördelning. Därvid skall pantbrevet inges, 
om det ej förut är tillgängligt för överexekutor. 

Försäljning under hand av fastighet 

57 § 
Utmätt fastighel får säljas under hand, om försäljning i sådan ordning fin

nes mera ändamålsenlig än försäljning på auktion och det är tillförlitligt ut
rett vilka fordringar och rättigheter som belastar fastigheten. 

Innan fastighet~n utbjudes till försäljning under hand, skall ägaren och 
sökanden få tillfälle att yttra sig. 

58 § 
Vid försäljning under hand skall köparen åläggas att svara för alla ford

ringar som på grund av panträtt, utmätning eller eljest är förenade med för
månsrätt i fastigheten och kostnaden för förfarandet, i den mån ej borgenär 
kan erhålla betalning ur andra tillgängliga medel eller avstår från förmåns
rätt i fastigheten eller sökanden medger att försäljning får ske utan att kost
naden för förfarandet blir täckt. Rätt på grund av ägarhypotek anses icke 
som fordran i den mån ej ägarhypoteket är utmätt. 

Fordran som är förfallen till betalning skall betalas kontant, om ej 
köparen visar att han avtalat annat med borgenären eller betalning skall 
utgå ur särskilt tillgängliga medel. Om ej sökanden avstålt från täckning 
av kostnaden för förfarandet, skall vad .som behövs för sådan täckning be
talas kontant. 

Före försäljningen upplåten rättighet som grundas på skriftlig handling 
skall förbehållas. Härvid äger 47 §motsvarande tillämpning. 

Köparen skall lämna handpenning enligt vad som i 35 § föreskrives i fråga 
om inrop på auktion. Återstoden av den kontanta köpeskillingen skall betalas 
senast fyra veckor efter det att köpehandling upprättats. Försummas det är 
köpet ogiltigt. 
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Blir köpet ogiltigt, äger bestämmelserna i 43 § om handpenning motsva
rande tillämpning. Vad i 43 §första stycket sägs om auktion gäller även för
säljning under hand. 

I övrigt bestämmer överexekutor köpevillkoren. 

59 § 
Försäljningen sker genom upprättande av köpehandling, som underskrivcs 

av överexekutor och köparen. 
Försäljningsvillkoren skall godkännas av ägaren. Har försäljningen före

gåtts av auktion utan att därvid godtagbart inrop skett, behövs dock ej god
kännande, om försäljningen sker på gynnsammare villkor. 

Om ägaren ej godkänt försäljningsvillkoren, skall han genast underrättas 
om skedd försäljning. 

60 § 
Har köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 58 § fjärde stycket 

och försäljningen vunnit laga kraft, utfärdar överexekutor köpebrev. 
överklagas försäljningen, äger 48 §motsvarande tillämpning. 

61 § 
Säljes ej egendomen under hand, skall den utbjudas till försäljning på 

auktion, om ej sökanden avstår därifrån. 

Försäljning av villkorlig rätt till fastighet eller av andel i fastighet 

62 § 
Bestämmelserna i 3-61 §§ gäller i tillämpliga delar fast egendom som ut

mätts medan gäldenärens rätt till egendomen är villkorlig och andel i fastig
het som blivit utmätt, om ej annat följer av 63-69 §§. 

63 § 
Har i fall, då överlåtelse av fastighet är beroende av villkor, fastigheten ta

gits i mät för fordran hos överlåtaren, får försäljning icke ske förrän det vi
sar sig om villkoret uppfylles. 

Om del av fastighet genom överlåtelse kommit i särskild ägares hand och 
fastigheten tagits i mät för fordran hos överlåtaren innan fastighetsbil<lning 
som enligt lag utgör villkor för överlåtelsens giltighet kommit till stånd, äger 
första stycket motsvarande tillämpning. Skulle det medföra betydande tids
utdräkt att avvakta huruvida fastighetsbildningen kommer till stånd, får 
dock fastigheten säljas med förbehåll för den rätt som tillkommer förvärva
ren. Försäljningen omfattar då även gäldenärens rätt mot förvärvaren. Köpa
ren svarar för gäldenärens skyldigheter mot förvärvaren. 

64 § 
Har i fall, då förvärv av fastighet eller del av fastighet är beroende av Yill

kor, egendomen tagits i mät för fordran hos förvärvaren, skall överexekulor 
utbjuda gäldenärens rätt till egendomen till försäljning i den ordning som 
gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet. Kommer försäljning till 
stånd, svarar köparen för gäldenärens skyldigheter mot sin fångesman. An
sökan om inteckning som gjorts samma dag som utmätningen eller senare 
förfaller genom försäljningen, om ej överexekutor på begäran av köparen 
förordnar annat. 
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Kan det utan betydande tidsutdräkt avvaktas om det för förvärvet gällande 
villkoret uppfylles, kan anstånd med försäljningen medges tills det visar sig 
om så blir fallet. Om villkoret uppfylles, sker försäljning i den ordning som i 
allmänhet gäller för exekutiv försäljning av fast egendom. 

När försäljning som skett enligt första stycket vunnit laga kraft samt kö
paren fullgjort sin betalningsskyldighet, utfärdar överexekutor köpehand
ling. 

65 § 
Bestämmelserna i 63 och 64 §§gäller ej, om den fordran för vilken ulmät

ning skett var förenad med särskild förmånsrätt i fastigheten. 

66 § 
Om villkoret uppfylles i fall som avses i 63 § eller förvärvet går åter i fall 

som avses i 64 § andra stycket, skall övcrexekutor driva in och bjuda ut till 
försäljning vad som därefter tillkommer gäldenären och omfattas av utmät
ningen. Härvid tillämpas den ordning som gäller i fråga om utmätt fordran 
eller rättighet. 

67 § 
Om andel i fastighet blivit utmätt, kan överexekutor på yrkande av sökan

den, andelens ägare eller annan delägare förordna, att hela fastigheten skall 
säljas. Yrkande som framställes av någon av de därtill berättigade skall del
ges de övriga med föreläggande att inkomma med yttranh. inom viss tid. I 
fråga om hinder mot den begärda försäljningen äger 6 och 7 §§ lagen 
(1904: 48 s. 1) om samägandcrätt motsvarande tillämpning. 

68 § 
Förordnas enligt 67 § om fastighetens försäljning, räknas hela fastigheten 

som utmätt när beslutet meddelas. Fastigheten får ej säljas innan beslutet 
vunnit laga kraft. 

Om hela fastigheten skall säljas på auktion, skall av sakägarförteckningen 
framgå vilka fordringar och rättigheter som belastar varje särskild andel. 
Skyddsbeloppet skall bestämmas så alt fordringar, som gäller i den först ut
mätta andelen enbart eller i nämnda andel jämte annan andel och som har 
bättre riitt än exelmtionsfordringen, samt kostnaden för förfarandet blir fullt 
täckta. 

Är någon av delägarna i konkurs, får borgenär utöva anslutningsrält enligt 
13 § även om han har förmånsrätt endast i andel av fastigheten. 

69 § 
Framslälles ej yrkande enligt 67 § eller vinne1· sådant yrkande ej bifall, 

skall övercxekutor låta utbjuda den utmätta andelen till försäljning i den 
ordning som gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet. Detsamma 
gäller, om yrkande enligt 67 § bifalles men försäljning av fastigheten ej 
kommer till stånd. 

När försäljning som skett enligt första stycket vunnit laga kraft samt kö
paren fullgjort sin betalningsskyldighct, utfärdar överexekutor köpebrev. 
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Särskilda bestämmelser 

70 § 

19 

I fråga om överexekutors behörighet i ärende som avses i denna lag äger 10 
kap. 10 § rättegängsbalken motsvarande tillämpning. Finner överexekutor 
att han ej får upptaga ärendet, skall det överlämnas till behörig överexeku
tor. 

71 § 
Talan mot beslut i fråga som avses i 49 eller 67 § föres särskilt. överexc

kutor skall delge tappande part beslutet, om beslutet ej meddelats i hans 
närvaro. 

Har överexekulor upptagit iirende enligt denna lag, får talan om att över
exekutor ej var behörig enligt 70 § icke föras. 

Beträffande talan mot överexekutors beslut enligt denna lag gäller i övrigt 
utsökningslagen (1877: 31 s. 1). 

72 § 
· När fast egendom eller tillbehör sålts enligt denna lag, har köparen rätt att 

få handräckning av kronofogdemyndigheten för att komma i besittning av 
vad han förvärvat. Är fråga om skyldighet för förre ägaren att avflytta, äger 
193 § utsökningslagen (1877: 31 s. 1) motsvarande tillämpning. 

övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Lagens bestämmelser om 
kungörande av och underrättelse om auktion skall dock tillämpas redan 
dessförinnan, om auktionen skall äga rum efter ikraftträdandet. 

2. Har yrkande, som avses i 35 § eller 37 § 3 mom. andra stycket förord
ningen (1875: 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom, före nya lagens 
ikraftträdande framställts hos rätten, äger borgenären få det prövat av rät
ten. Hålles i sådant fall bevalmingssanunanträde efter nya lagens ikraft
trädande, skall borgenären göra anmälan om yrkandet senast vid samman
trädet. 

3. Nya lagens bestämmelser om tilHigg enligt 6 kap. 3 § jordabalken tilläm
pas beträffande ränta, som enligt 26 eller 27 § lagen (1970: 995) om infö
rande av nya jordabalken i stället för sådant tillägg skall beräknas på kapi
talbeloppet av inteckning enligt äldre lag. 

4. Vid tillämpning av nya lagens bestämmelser anses fordran, för vilken 
fast egendom vid tiden för bevakningssammanträdet utan inteckning häftar 
enligt 11 kap. 2 §äldre jordabalken, såsom fordran som är förenad med pant
rätt. Därvid gäller att fordringen skall betalas kontant. Punkt 3 äger motsva
rande tillämpning beträffande ränta på sådan fordran. 

5. Enligt äldre bestämmelser intecknad ränta eller annan sådan fordran, 
som icke iir bestämd till kapitalet, upptages i sak.ägarförteckning enligt nya 
Jagens regler om fordran med panträtt och beräknas di:irvid till det belopp 
som efter en räntefot av fem procent om året utgör fordringens värde på till
trädesdagen. Är fråga om livränta, skall dock beräkningen ske med ledning 
av 3 § lagen (1967: 531) om tryggandc av pensionsutfästelsc m. m. 

6. Nya lagens bestämmelser om nyttjanderätt, servitut och rätt till elek
trisk kraft gäller också annan sådan särskild rättighet som på grund av 
upplåtelse enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom. 
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7. Skall ersättning utgå till innehavare av rätt till avkomst eller annan för
mån som enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom och icke bibehål
les vid försäljning av egendomen, beräknas utdelning för det kapitalvärde 
vartill förmånen i pengar eller varor efter ortens pris beräknas uppgå på till
trädesdagen. I fråga om kapitalvärdets beräkning äger därvid punkt 5 mot
svarande tillämpning. 

8. Vad som i nya lagen föreskrives om tomträtt gäller även vattenfallsrätt, 
som upplåtits enligt lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom. 

9. Bestämmelserna i 11 § nya lagen äger icke tillämpning i fråga om ut
tagande av böter, viten eller annan med brott förenad påföljd, som iimefattar 
betalningsskyldighet, och icke heller vid indrivning av vad som i mål eller 
ärende vid domstol eller eljest i samband med rättegång utgått av allmänna 
medel och som enligt domstolens beslut skall återgäldas. 

10. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift 
som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, tillämpas i stället den nya be
stämmelsen. 
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2) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i utsökningslagen (1877: 31s.1) 

21 

Härigenom förordnas i fråga om utsökningslagen (1877: 31s.1)1, . 
dels att 57, 79, 80, 80 a, 81, 84, 85, 87, 88, 97-135, 142, 148, 149, 167, 168 

och 186 §§samt 7 kap. skall upphöra att gälla, 
dels att 39, 40, 48, 49, 51, 52, 56 a, 60 a, 62, 71, 74, 75, 77, 77 a, 78, 82, 83, 

86, 88 c, 89, 91, 95, 139, 143, 144, 150, 151, 154, 156, 158-161, 166, 181, 184, 
198, 199, 201, 209, 210, 211, 213 och 218 §§skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas sex nya paragrafer, 82 a, 88 d, 91 a, 91 b, 140 a 
och 143 a §§,av nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

39 §.2 

Är belalningsskyldighet någon 
ålagd, äge ulmälningsman, utan sär
skilt bemyndigande, hos den tap
pande verkställa utmätning, ändå att 
ändring i domen sökes. Ej må dock 
utmätning å underrätts dom ske förr 
:In den vunnit laga kraft, där den, 
som tappat, ställer pant eller borgen 
för vad honom ålagt är, så ock för 
skada, som genom uppehållet vållas 
kan, eller ock styrker, att han, till 
fullgörande av domen, hos Konung
ens befallningshavande nedsatt pen
ningar, svarande mot vad dömt bli
vit; ej heller å hovrätts dom, innan 

1 Senaste lydelse av 

Är betalningsskyldighet någon 
ålagd, äge utmätningsman, utan sär
skilt bemyndigande, hos den tap
pande verkställa utmätning, ändå att 
ändring i domen sökes. Ej må dock 
utmätning å underrätts dom ske förr 
än den vunnit laga kraft, där den, 
som tappat, ställer pant eller borgen 
för vad honom ålagt är, så ock för 
skada, som genom uppehållet vållas 
kan, eller ock styrker, att han, till 
fullgörande av domen, hos Konung
ens befallningshavande nedsatt pen
ningar, svarande mot vad dömt bli
vit; ej heller å hovrätts dom, innan 

57 § 1917: 307 100 b § 1967: 140 
79 § 1968: 693 100 e § 1967: HO 
80 § 1921: :-;01 101 § 1967: 140 
80 a § 1967: 140 102 § 1912: 211 
81 § 1967: 140 103 § 1939: 127 
84 § 1963: 255 104 § 196-1: 4-16 
85 § 1967: 843 105 § 1964: 44G 
87 § 1968: 693 106 § 1967: 140 
88 § 1955: 234 107 § 1968: {)!J:{ 

97 § 1964: 446 108 § 1912: 211 
98 § 1964: 446 109 § 1912: 211 
99 § 1964: 446 110 § 1967: 5:-!4 
100 § 1967: 140 111 § 1968: 693 

113 § 1967: 140 
1H § 1921: 301 
115 § 1912: 211 
116 § 1912: 211 
117 § 1967: 140 
118 § 1912: 211 
119§1967:140 
120 § 1912: 211 
121 § 1967: 140 
122 § 1912: 211 
123 § 1912: 211 
124 § 1967: 140 
125 § 1967: 140 

126 § 1967: 140 
127 § 1964: 446 
128 § 1967: 140 
129 § 1967: 140 
130 § 1912: 211 
131 § 1912: 211 
132 § 1967: 140 
133§1930:118 
134§1912: 211 
135 § 1912: 211 
142 § 1967: 140 
148 § 1912: 211 
149 § 1967: 53,1 

167 § 1912: 211 
168 § 1968: 693 
169 § 1964: 446 
170 § 1921: 301 
171 § 1921: 301 
172 § 1912: 211 
173 § 1964: 4·16 
174 § 1921: 301 
175 § 1912: 211 
176 § 1946: 814 
177 § 1921: 301 
178 § 1921: 301 
186 § 1924: 1:11 

100 a § 1967: HO 112 § 1912: 211 
• Senaste lydelse 1946: 814. 
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(Nuvarande lydelse) 

den vunnit laga kraft, där gäldenä
ren styrker att nedsättning skett, ef
ter ty nu är sagt. Visar efter utmät
ning gäldenären, att nedsättning 
skett, och gäldar han tillika kostna
den för utmätningen och godsets 
vård ävensom, där tvångs{ örvaltning 
kommit till stånd, f örvaltningskost
naden i den mån densamma ej gul
dits av fastighetens avkastning, 
gånge utmätningen åter, där så ske 
kan. 

22 

(Föreslagen lydelse) 

den vunnit laga kraft, där gäldenä
ren styrker att nedsättning skett, ef
ter ty nu är sagt. Visar efter utmät
ning gäldenären, att nedsättning 
skett, och gäldar han tillika kostna
den för utmätningen och godsets 
vård, gånge utmätningen åter, där så 
ske kan. 

Vad nedsatt - - - - - - - - - - är föreskrivet. 

40 §.1 

Vad efter - - - - - - - - - - egendomens försäljning. 
Utmätt lös - - - - - - - - - - 6 kap. stadgas. 
Fast egendom, som efter 39 § är 

utmätt, må sättas under tvångs{ ör
valtning ändå att domen ej vunnit 
laga kraft, där ej domstol, hos vilken 
talan mot domen är anhängig, an
norlunda förordnar; dock äge borge
när ej lyfta något av behållningen 
annorledes än mot pant eller borgen. 

48 §.2 

Skall någon för verkställighet av Skall någon för verkställighet av 
dom eller eljest enligt denna lag dom eller av annan anledning i ut
ställa pant eller borgen, och är ej sä- sökningsmål ställa pant eller borgen, 
kerheten av vederparten godkänd, och är ej säkerheten av vederparten 
varde den prövad av myndighet, hos godkänd, varde den prövad av myn
vilken säkerheten ställes. Löftesmän dighet, hos vilken säkerheten ställes. 
skola borga en för alla och alla för Borgen får ej godkännas av myndig
en; för menighet eller för utländsk heten, om ej borgensman svarar som 
man, så ock i fall, varom i 95 och för egen skuld och, om två eller flera 
125 §§ sägs, skall borgas såsom för tecknat borgen, de tillika svara so
egen skuld. Den pant bjuder, vare, lidariskt. 
där myndighet, som den pröva skall, 
det föreskriver, pliktig att sätta pan-
ten i förvar hos vederhäftig man, 
som åtager sig att den vårda; löftes-
slcrift må omhändertagas av den, till 
vars säkerhet den gäller. 

Den, som Konungens och kronans 
talan förcr, uare från säkerhets stäl
lande fri. 

1 Senaste lydelse 1921: :rnt. 
• Senaste lydelse 1912: 211. 

J(ronan, lwmmun, landstingskom
mun och kommunal{ örbzznd behöva 
ej ställa säkerhet. 
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

49 ·§.1 

Tredskodom, varigenom betal
ningsskyldighct blivit den uteblivne 
parten ålagd, må, utan hinder av att 
återvinning sökts, verkställas såsom 
lagakraftvunnen, så vitt ej rätten, 
där talan om återvinning är anhäng
ig, annorledes förordnar. 

Tredskodom, varigenom betal
ningsskyldighet blivit den uteblivne 
parten ålagd, må, utan hinder av att 
återvinning sökts, verkställas såsom 
lagakraftvunnen, så vitt ej rätten, 
där talan om återvinning är anhäng
ig, annorledes förordnar. Utmätt 
fast egendom får dock ej säljas utan 
(igarens samtycke innan domen vun
nit laga kraft. 

Har talan - - - - - - - - - - målets återupptagande. 
Ej må - - - - - - - - - - annorledes förordnas. 

51 §.1 

I fråga om verkställighet av utslag 
i lagsökningsmål, varigenom betal
ningskyldighet, blivit någon ålagd, 
gälle vad om tredskodom är i 49 § 
första stycket stadgat. 

Har intecknad fordran fastställts 
till betalning ur fast egendom, må 
försäljning ej äga rum förr än laga 
kraft å utslaget kommit. Har jämlikt 
169 § äskats, alt egendomen skall 
sättas under tvångsförvaltning, må 
sådan verkställighet ske utan hinder 
av att ändring i utslaget sökes, så vitt 
ej den domstol, där talan är anhäng-
ig, annorlzznda förordnar; dock 
giille om borgenärs rätt att lyfta be-
hållningen vad i 40 § tredje sfyc/(ef 
för där omförmält fall sägs. 

I fråga om verkställighet av utslag 
i lagsökningsmål, varigenom betal
ningsskyldighet blivit någon ålagd, 
gälle vad om tredskodom är i 49 § 
1 mom. stadgat. 

Har rätten fastställt att fordran 
skall utgå med särskild förmånsrätt i 
fast egendom, må försäljning ej utan 
ägarens samtycke äga rum förr än 
laga kraft å utslaget kommit. 

Har i - - - - - - - - -- - äga rum. 
Om verkställighet - - - - - - - - - ty fall. 

52 §.2 

Har i - - - - - - - - -- - eller vite. 
Huru beslut angående fördelning · Huru beslut angående fördelning 

av köpeskilling för utmätt egendom av köpeskilling för utmätt egendom 
och av medel, som influtit under går i verkställighet, dtirom skils i 6 
tvångsförvaltning, går i verkställig- kap. 
het, diirom skils i 6 och 7 kap. 

56 a §.3 

Om 11fmätningsmannen i giildenä-
rens hemvist tager fast egendom på 

' St'naste lydelse 1946: 814. 
• Sl'naste lydelse 1964: 4'16. 
3 Senaste lydelse 1967: HO. 



LU 1971: 11 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

annan ort i mät, skall målet därefter 
överlämnas till utmätningsmannen 
i den orten för att i fortsättningen, 
i vad på zztmätningsman ankommer, 
handläggas av denne. 

Tages viss - - - - - - - - - hemvist bestämmer. 
Innan utmätningsman enligt 1 el-

ler 2 mom. skiljer sig från målet, 
skall han vidtaga i 85 § föreskrivna 
åtgärder. Anmälan enligt 85 § 1 
mom. sker till överexekutor där 
egendomen är. 

60 a §.1 

24 

Kan utmätning av lös egendom ej Kan utmätning av lös egendom ej 
genast verkställas, må utmätnings- genast verkställas, må utmätnings
mannen, om det finnes erforderligt, mannen, om det finnes erforderligt, 
säkerställa utmätningen genom att säkerställa utmätningen genom att 
taga vård om egendomen eller med- taga vård om egendomen eller med
dela sådant förbud, som stadgas i dela sådant förbud, som stadgas i 74 
74 § eller 75 § 2 mom. för där avsed- §, 75 § 2 mom. eller 91 a §för där av
da fall. Gäldenären må därefter ej till sedda fall. Gäldenären må därefter ej 
men för borgenären förfoga över till men för borgenären förfoga över 
egendomen. Utmätningsmannen egendomen. Utmätningsmannen 
skall, om gäldenären ej är närva- skall, om gäldenären ej är närva
rande, skyndsamt underrätta honom rande, skyndsamt underrätta honom 
om åtgärden. om åtgärden. 

Åtgärden må - - - - - - - - - - :Ugärden hävas. 
Kostnaden för åtgärden skall för-

skjutas av borgenären, om utmät-
ningsmannen begär det. 

62 §.2 

Vid utmätning- - - - - - - - - - ej skiljas. 
Häftar på grund av inteckning gäl- .X.r fordran för vilken utmätning 

denärens fasta egendom eller luft far- skall ske förenad med särskild för
tyg eller reservdelar till sådant fartyg månsrätt i gäldenärens fasta egen
f ör fordran, för vilken utmätning dom, luftfartyg eller reservdelar till 
skall ske, eller är fordringen fören ad sådant far tyg, skall den egendomen 
med luftpanträtt i sådant fartyg, först utmätas, om ej borgenären hell
skall den egendomen först utmätas, re vill taga betalt ur annan egen
om ej borgenären hellre vill taga be- dom. Skall utmätning ske på en gång 
talning ur annan egendom. Skall ut- för fleras fordringar, får borgenär, 
mätning på en gång ske för fleras för vars fordran viss egendom så
for<lringar får borgenär, för vars lunda häftar, ej för vad därur kan 
fordran viss egendom sålunda häf- utgå till förfång för annan borgeniir 
tar, ej för vad därur kan utgå till taga betalning ur övriga tillgångar. 

1 Senaste lydelse 1963: 255. 
1 Senaste l;'rlelse 1967: 140. 
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förfång för annan borgenär taga be
talning ur övriga tillgångar. 

Endast om borgenären begär det 
får utmätning av fast egendom eller 
luftfartyg eller intecknade reservde
lar till sådant fartyg ske för annan 
fordran än sådan, för vill•en egendo
men på grund av inteckning häftar 
eller som, när fråga är om luftfartyg, 
är förenad med luftpanträtt i farty
get. 

25 

(Föreslagen lydelse) 

Endast om borgenären begär det 
får utmätning av fast egendom eller 
luftfartyg eller intecknade reservde
lar till sådant fartyg ske för annan 
fordran än sådan som är förenad 
med särskild förmånsrätt i egendo
men. 

71 §.1 

Har någon - - - - - - - - - - betalning förfallen. 
Har inteckning i fast egendom el- Har inteckning i luftfartyg eller 

ler i luftfartyg eller reservdelar till reservdelar till sådant fartyg blivit av 
sådant fartyg blivit av ägaren till den ägaren till den intecknade egendo
intccknade egendomen lämnad så- men lämnad såsom pant, skall in
som pant, skall inteckningen icke ut- teckningen icke utmätas utan i stäl
mätas utan i stållet den rätt till andel let den rätt till andel i inteckningen, 
i inteckningen, som, efter ty särskilt som, efter ty särskilt är stadgat, må 
är stadgat, må tillkomma gäldenä- tillkomma gäldenären, tagas i mät i 
ren, tagas i mät i den ordning 74 § den ordning som 74 § stadgar. 
stadgar. 

Om utmätning av ägarhypotek i 
fast egendom finnas bestämmelser i 
91 a §. 

74 §.2 

Utmätas penningar, skola de om
händertagas av utmätningsmannen. 
Medel som gäldenären i utmätnings
mål inbetalar till utmätningsmannen 
äro att anse som utmätta i målet, om 
ej betalningen skett med villkor som 
strider häremot. Lösören som utmä
tas skola, när de ej efter vad som 
nedan sägs föras från stället, sättas i 
förvar därstädes under utmätnings
mannens försegling, eller, om han 
finner det i brist av tjänliga förva
ringsrum eller av annan orsak ej 
lämpligen kunna ske, med hans inse
gel eller skriftligt anslag eller på an
nat sätt så utmärkas att det uppen
bart synes att godset blivit utmätt. 
Anses det utmätta ej kunna med sä-

1 Senaste lydelse 1955: 234. 
1 Senaste lydelse 1968: 623. 

Utmätas penningar, skola de om
händertagas av utmätningsmannen. 
Lösören som utmätas skola, när de ej 
efter vad som nedan sägs föras från 
stället, sättas i förvar därstädes un
der utmätningsmannens försegling 
eller, om han finner det i brist på 
tjänliga förvaringsrum eller av an
nan orsak ej lämpligen kunna ske, 
med hans insegel eller skriftligt an
slag eller på annat sätt så utmärkas, 
att det uppenbart synes att godset 
blivit utmätt. Anses det utmätta ej 
kunna med säkerhet lämnas på stäl
let under gäldenärens tillsyn, skall 
utmätningsmannen låta det vårdas 
där av annan eller föras till annat 
ställe, om det kan ske. 
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kerhet lämnas på stället under gäl-
denärens tillsyn, skall utmätnings-
mannen låta det vårdas där av an-
nan eller föras till annat ställe, om 
det kan ske och borgenär förskjuter 
nödig kostnad för godsets vård eller 
flyttning. 

Utmätes gäldenärs - - - - - - - - - att övergå. 
Skall utmätning ske av den rätt till Skall utmätning ske av den rätt till 

andel i inteckning, som, efter ty sär- andel i inteckning som tillkommer 
skilt är stadgat, tillkommer gäldenä- gäldenären såsom ägru·e av intecknat 
ren såsom ägare av intecknade egen- luftfartyg eller intecknade reservde
domen, varde förbud inteclmingsha- lar till sådant fartyg, varde förbud 
var en meddelat att till f örfång för inteckningshavaren meddelat att 
den, till vilken i följd av utmät- utan tillstånd av utmälningsmannen 
ningen gäldenärens rätt kan komma utlämna inteckningshandlingen. 
att övergå, utlämna intecknings- Förbud, som nu sagts, skall tecknas 
handlingen eller att på begäran av å inteckningshandlingen, där icke 
annan än denne eller utmätnings- denna av inteckningshavaren över
mannen uppvisa handlingen vid lämnas till utmätningsmannen för 
domstol för sådant ändamål, som i det ändamål som anges i 30 § lagen 
26 § förordningen angående inteck- (1955: 227) om inskrivning av rätt 
ning i fast egendom eller 29 § lagen till luftfartyg. 
om inskrivning av rätt till luf tfartyg 
sägs. Förbud, som nu sagts, skall 
tecknas å inteckningshandlingen, 
där icke denna av inteckningshava-
ren överlämnas till utmätningsman-
ncn för att av honom uppvisas. Kost-
naden för sådant uppvisande även-
som för anskaffande av särskild in-
teckningshandling å den utmätta an-
delen i inteckningen vare borgenären 
pliktig att förskjuta, där utmät-
ningsmannen det äskar. 

75 §.1 

Skall fordran - - - :__ - - - - - - i förvar. 
Utmätes annan fordran eller rät- Utmätes annan fordran eller rät-

tighet, tage ock utmätningsmannen i tighct, tage ock utmälningsmannen i 
förvar handling, som tjänar till bevis förvar handling, som tjänar till bevis 
om fordringen eller rättigheten, där om fordringen eller rättigheten, där 
sådan handling finnes att tillgå, och sådan handling finnes att tillgå, ock 
teckne i protokollet förbud för den, teckne i protokollet förbud för den, 
från vilken fordringen eller rättighe- från vilken fordringen eller rättighe
ten skall utgå, att giva något därav ten skall utgå, att giva något därav 
ut till annan än utmätningsmannen ut till annan än utmätningsmannen 
eller den, till vilken i följd av utmät- eller den, till vilken i följd av utmät-

1 SPnaste lydelse rn:rn: 8fl. 
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ningen gäldenärens rätt kan komma 
att övergå; och varde sedan protokol
let genom utmätningsmannen till
ställt den, vilken förbudet meddelas 
skall; vare dock borgenären pliktig 
att, där utmätningsmannen det äs
kar, kostnaden för förbudets delgi
vande förskjuta. 

27 

(Föreslagen lydelse) 

ningen gäldenärens rätt kan komma 
att övergå; och varde sedan protokol
let genom utmätningsmannen till
ställt den, vilken förbudet meddelas 
skall. 

77 §.1 

Då utmätning av lös egendom är 
fullbordad så som sågs i 6 7 c § 1 
mom. eller 73-76 §§, njuter borge
nären förmånsrätt i det utmätta ef
ter vad som stadgas i 17 kap. 8 § 
handelsbalken, såvitt ej utmätning
en enligt vad nedan sägs eller eljest 
går åter eller undanröjes. 

Då utmätning av lös egendom är 
fullbordad så som sägs i 67 c § 1 
mom. eller 73-76 §§, njuter borge
nären förmånsrätt i det utmätta ef
ter vad som stadgas i f örmånsrättsla
gen (1970: 979). 

Finner utmätningsmannen - -- - - - - - ägde rum. 
Om åtgärd - - - - - - - - - - över utmätningen. 

77 a §.2 

Har domstol eller lagsökningsdo
mare fastställt intecknad fordran till 
betalning ur fast egendom, vare så 
ansett som hade egendomen blivit ut
mätt. 

Har domstol fastställt att förfallen 
fordran skall utgå med särskild för
månsrätt i fast egendom, skall egen
domen anses utmätt. 

78 §. 

Vid utmätning av hus, tomt, jord 
eller vattenverk må ej ett från annat 
så söndras, att det som över är, var
der för ägaren onyttigt. Ej heller må 
växande gröda, växande skog eller 
annat, som till fast egendom hörer, 
tagas i mät annorledes än genom ut
mätning av egendomen eller nyttjan
derätt till jorden. 

Tillbehör till fastighet får ej tagas 
i mät annat än genom utmätning av 
fastigheten. Rätt till växande gröda 
eller annan ännu icke fallen avkast
ning av fast egendom som tillkom
mer nyttjanderättshavare får ej ta
gas i mät för dennes skuld annat än 
genom utmätning av nyttjanderät
ten. 

82 §.3 

överlåter någon sin fasta egendom 
till annan, må, innan nye ägaren 
sökt lagfart, överlåtelsen ej utgöra 
hinder för egendomens utmätande 
för förre iigarens gäld. 

1 Senaste lydelse 1968: 623. 
• Senaste lydelse 1937: 452. 
• Senaste lydelse 1968: 693. 

Den som har lagfart på fast egen
dom antages vara ägare till egendo
men, om det ej styrkes att den tillhör 
annan. 
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Sökes å överlåtelse, som före ut
mätningen skett, lagfart samma dag, 
då utmätningen verkställes, eller sist 
å den allmänna rättegångsdag för 
lagfartsärenden, som näst efter fjor
ton dagar från utmätningen infaller; 
då vare ej utmätningen gällande 
emot nye ägaren, med mindre egen
domen på grund av inteckning häf
tar för fordran, som utsökcs, eller 
fordringen eljest är sådan att, efter 
ty i lag i övrigt stadgas, egendomen 
därför häftar, ändå att den kommit 
ur gäldenärens hand. Har auktion till 
egendomens försäljning blivit kun
gjord att l1ållas innan den rälte
gångsdag, som nämnd är, inträffar, 
eller å samma dag, åligge docl.: nye 
ägaren att före auktionen överlåtel
sen anmäla och sin åfäomstliandling 
i huvudskrift eller besannad avskrift 
för auklionsförrättaren uppvisa. 
Sker ej sådan anmälan, vare lltmät
ningen emot nye ägare gällande, än
då att lagfart sökes å tid, som förut 
är sagd. 

Göres av nye ägaren anmälan, på 
sätt nu stadgat är, eller har överlå
telsen blivit för auktions{ örrättaren 
kunnig innan han utsatt dag för 
egendomens försäljning, skall, därest 
överlåtelsens verkan mot utmät
ningen är beroende därpå, att lagfart 
kommer att sökas å tid, som ovan är 
sagd, azzktionsf örrättaren låta med 
försäljningen anstå till dess sig visat, 
om lagfarten sökes. 

Har överlåtelsen omfattat rätt till 
andel i inteckning, som tillkom 
överlåtaren såsom ägare av inteck
nade egendomen, åligger det nye äga
ren, där han vill freda andelen från 
utmätning för förre ägarens gäld, att 
söka lagfart å överlåtelsen och göra 
anmälan såsom i 2 mom. sägs, och 
skall vad i 3 mom. stadgas äga mot
svarande tillämpning. 

28 

(Föreslagen lydelse) 

Tvist om äganderätten till fast 
egendom, varå gäldenären har lag
{ art eller vartill han har fångeshand
ling, utgör ej hinder mot utmätning. 
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82 a §. 
Beror överlåtelse av fast egendom 

av villkor som ännu ej är uppfyllt, 
utgör överlåtelsen ej hinder mot ut
mätning av egendomen för fordran 
hos överlåtaren. Utmätningen omfat
tar i sådant fall även överlåtarens 
rätt mot den som förvärvat egendo
men. Uppfylles villkoret, gäller ut
mätningen därefter endast överlåta
rens rätt mot förvärvaren. 

Utmätning av fast egendom får 
även äga rum' för fordran lws den 
som förvärvat egendomen, fastän 
hans förvärv beror av ZJillkor. Går 
gäldenärens förvärv åter, omf altar 
utmätningen därefter endast den rätt 
som han i sådant fall har mot den 
som överlät egendomen. 

83 §. 
Om den förmånsrätt utmätning av 

fast egendom medför skils i 17 kap. 
9 § handelsbalken. 

Utmätning av fast egendom är 
fullbordad när beslut därom med
delats och medför därefter för
månsrätt enligt f örmånsrättslagen 
(1970: 979). 

I fall som avses i 82 a § skall den 
andra parten underrättas om utmät
ningen och förbud meddelas honom 
att betala eller återbetala köpeskil
ling eller utge annat, som på grund 
au avtalet kan tillkomma gäldenären, 
till annan än utmätningsmannen el
ler överexelwtor, om målet är an
hängigt där. Först när så skett med
för utmätningen förmånsrätt i den 
rätt som gäldenären har f!ller kan 
komma att få mot den andra par
ten. 

86 §.1 

Har borgenären, när intecknad 
fordran fastställts till betalning ur 
fast egendom, icke sist två månader 
efter det beslutet vann laga kraft. be
gärt försäljning eller tvångs( örvalt
ning av egendomen, förfaller den 
verkan som beslutet enligt 77 a § 
medfört. 

1 Senaste lydelse 1963: 255. 

Har borgenär, när fordran fast
ställts att utgå med särskild för
månsrätt i fast egendom, icke senast 
två månader efter det beslutet vann 
laga kraft begärt försäljning av egen
domen, förfaller den verkan som be
slutet enligt 77 a § medfört. 
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Borgenär, som begär försäljning, 
är pliktig att förete lagakraftbevis 
samt i huvudskrift den handling på 
grund varav betalning blivit sökt. Ef
terkommer han ej föreläggande 
härom, avskrives framställningen. 

30 

(Föreslagen lydelse) 

Borgenär, som begär försäljning, 
år pliktig att förete lagakraftbevis 
samt, i förekommande fall, f ord
rings bevis och pantbrev i huvud
skrift. Efterkommer han ej föreliig
gande härom, avskrives framställ
ningen. 

88 c §.1 

I mål om utmätning skall utmät
ningsmannen skyndsamt vidtaga vad 
på honom ankommer för att utmät
ningen skall verkställas. Såvitt möj
ligt skall utmätnings{ örrättning hål
las inom fyra veckor från det utmät
ningsmannen mottog de i 54, 54 a el
ler 55 § niimnda handlingarna. Läm
nar borgenären anstånd med utmät
ningen och fortfar anståndet utöver 
sex månader från nämnda tidpunkt, 
är ansökningen förfallen. 

Sedan utmätning skett, åligger det 
utmätningsmannen eller, om målet 
är anhängigt hos överexekutor, 
denne att utan onödigt uppehåll vid
taga erforderliga åtgärder för att för
säljning skall komma till stånd. Om 
ej hinder möter eller uppskov med
delas enligt vad nedan stadgas, skall 
försäljning s/,e inom två månader 
från utmätningen; dock skall beträf
fande fast egendom, fartyg som sägs 
i 94 §, luftfartyg och intecknade re
servdelar till luftfartyg i stället gälla 
en tid av fyra månader från utmät
ningen eller, när intecknad fordran 
fastställts till fJetalning ur fast egen
dom, från det försäljning av egendo
men begärdes. 

!(an av särskild anledning antagas 
att utmätt egendom kommer att säl
jas till underpris eller finnes, att gäl
denären av särskild orsak huvudsak
ligen utan egen skuld råkat i betal
ningssvårigheter som lmnna antagas 
vara av tillfällig natur, eller äro el
jest synnerliga skäl till uppskov, 
äger utmätningsmannen eller över-

1 Senaste lydelse 1963: 255. 

Utmätnings{ örrättning skall om 
möjligt hållas inom fyra veckor från 
det att utmätningsmannen mottog de 
handlingar som anges i 54, 54 a eller 
55 §. Lämnar borgenären anstånd 
med utmätningen och fortfar an
ståndet över sex månader från mot
tagandet av handlingarna, är ansök
ningen förfallen. 

Utmätt lös egendom bör säljas 
inom två månader från utmätningen, 
om ej hinder möter eller utmätnings
mannen eller, om målet är anhängigt 
hos överexekutor, denne på begäran 
ger anstånd. Beträffande fartyg som 
avses i 94 § skall dock gälla en tid av 
fyra månader från utmätningen. 

Anstånd med försäljning får bevil
jas på begäran av borgenären eller 
gäldenären. Pd begäran av gäldenä
ren får anstånd beviljas endast om 
borgenären medger det eller sär
skilda skäl föreligga. Utan synnerli
ga skäl får anstånd ej beviljas utöver 
sex månader eller, beträf {ande fartyg 
som avses i 94 §, ett år från utmät
ningen. 

I fråga om tid för försäljning av 
lzzftfartyg och intecknade reservdelar 
till luft{ ar tyg eller av fast egendom 
finnas särsldlda bestämmelser. 
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e:r:ekutor, hos vilken målet är an
hängigt, medgiva uppskov med för
säljningen på viss tid, såframt icke 
borgenärens rätt till betalning även
tyras eller hans rätt eljest otillbörligt 
åsidosättes. Uppskov som nu sagts 
må ej utsträckas utöver sex månader 
från den tidpunkt som angivit.~ i 2 
mom. llledgivandet må förenas med 
särskilda villkor och, om anledning 
förekommer därtill, återkallas. 

Overexekutor äger, därest f öulig
gancle omständigheter påkalla det, 
förordna om ytterligare uppskov med 
försäljningen. Det åligger utmät
ningsman att, om skäl till sådant 
uppskov förekommer i ett av honom 
handlagt mål, göra anmälan därom 
hos överexekutor. 

Lämnar borgenären anstånd med 
försäljningen och fortfar anståndet 
utöver sex månader från den tid
punkt som angivits i 2 mom., skall 
utmätningen gå åter eller, när forcl
ran fastställts till betalning ur fast 
egendom, den verkan varom i 77 a § 
sägs förfalla. 

Sedan tid för anstånd eller upp
skov gått till ända, skall utmätnings
man eller överexekutor, hos vilken 
målet är anhängigt, självmant före
taga detta. 

31 
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88 d §. 

Om sökandens fordran och den 
lwstnad för vilken denne svarar be
talas innan den utmätta egendomen 
sålts, förfaller frågan om egendo
mens försäljning. 

Medel som gäldenären i målet be
talar till utmätningsmannen anses 
utmätta i målet, om ej betalningen 
skett med villkor som strider här
emot. Om målet är anhängigt hos 
överexekutor, gäller detsamma i 
fråga om medel som betalas till 
denne eller till utmätningsmannen. 
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89 §.1 

Försäljning av utmätt egendom Försäljning av utmätt lös egendom 
skall ske på offentlig auktion utom i skall ske på offentlig auktion utom i 
fall som avses i 96 a §. fall som avses i 96 a §. 

Om försäljning - - - - - - - särskild lag. 
Om försäljning av utmätt fast 

egendom meddelas likaledes bestäm
melser i särskild lag. 

91 §.1 

Kungörelse om - - - - - - - - - - är sagd. 
Har gäldenären tillkommande rätt Har gäldenären tillkommande rätt 

till andel i inteckning i hans fas ta till andel i inteckning i hans luftfar- -
egendom eller i hans luftfartyg eller tyg eller därtill hörande reservdelar 
därtill hörande reservdelar blivit ut- blivit utmätt, låte utmätningsman
mätt, låte utmätningsmannen an- nen anskaffa särskild intecknings
skaffa särskild inteckningshandling handling å det gäldenären tillkom
å det gäldenären tillkommande be- mande beloppet, där laga hinder där
loppet, där laga hinder däremot icke emot icke möter; skall sådan hand
möter; skall sådan handling anskaf- ling anskaffas, må ej förr än det 
fas, må ej förr än det skett kungö- skett kungörelse om auktionen ut
relse om auktionen utfärdas. Skall färdas. Skall försäljning ske av in
försäljning ske av inteckningshand- teckningshandling, vilken tagits i 
ling, vilken tagits i mät hos någon, mät hos någon, som enligt hand
som enligt handlingen är personligen lingen är personligen ansvarig för 
ansvarig för det däri förskrivna be- det däri förskrivna beloppet, åligger 
loppet, åligger det utmätningsman- det utmätningsmannen, där ej med 
nen, där ej med gäldenärens sam- gäldenärens samtycke handlingen 
tycke handlingen säljes med bibehål- säljes med bibehållande av hans 
lande av hans ansvarighet, att, innan ansvarighet, att, innan handlingen 
handlingen utlämnas till köparen, utlämnas till köparen, förse densam
förse densamma med påskrift, var- rna med påskrift, varigenom gälde
igenom gäldenären frikallas från an- nären frikallas från ansvarighet. 
svarighet. 

Skall fartyg - - - - - - - - - ske kan. 
Vid försäljning - - - - - - - - med flygpost. 
Om egendom - - - - - - - - - - genast sändas. 
Är fråga - - - - - - - - - - angående verksamheten. 

1 Senaste lydelse 1967: 140. 

91 a §. 

Vid utmätning av ägarhypotek i 
fast egendom skall pantbrevet tagas i 
förvar eller, om annan än den inteck
nade fastighetens ägare innehar 
pantbrevet, förbud meddelas inneha
varen att utlämna det utan tillstånd 
av ntmätningsmannen. Utmätningen 
är fullbordad först när så skett. 
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2 Riksdagen 1971. 8 sam!. Nr 11 
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Den fasta egendom vari ägarlzypo
te/,·ct gäller skall tagas i anspråk, om 
borgenären yrkar det inom en månad 
från det att beslut meddelades om 
utmätning av ägarlzypoteket. När 11t
mälningsmarznen meddelat beslut 
om att den fasta egendomen tages i 
ansprål>, anses den utmätt. Om bor
genären ej inom nämnda tid yrkat 
att den fasta egendomen tages i an
språk eller yrkande därom återkal
las, skall det utmätta ägarlzypoteket 
pantförskrivas till lzonom enligt 
!Jt b §. 

Råder tvist lzuruvida iigarlzypotek 
för gäldenären föreligger, skall ut
miitningsmannen, om skäl äro 
därtill, förelägga utmätnings sökan
den att inom en månad efter det att 
föreläggandet delgivits lzonom vid 
domstol som anges i 10 kap. 10 § riit
tcgångsbalken väcka talan mot gäl
denären oclz den som bestrider den
nes rätt. Innan tvisten blivit avgjord 
genom dom som vunnit laga kraft 
får besllll om f astiglzetens tagande i 
anspråk meddelas eller pantför
skrivning au ägarhypoteket ske en
dast om riitten f 6rldarar hinder ej 
miita däremot. 

Efterkommer ej utmätningssökan
den föreläggande enligt 3 mom. och 
är ej talan i saken väckt av annan 
part, går utmiitningen åter. 

91 b §. 

Pantförskrivning av ägarlzypotek 
sker genom att utmälningsmannen 
till borgenären utfärdar bevis alt 
pantbrevet utgö1· pant f är dennes 
fordran och överlämnar pantbrevet 
till lzonom eller, om annan än fastig
hetens ägare innelzar detta, under
rättar i11ncl1auarcn om pant{ örskriv
ningen. I underrättelsen skall anges, 
att innehavaren ej får utlämna 
handlingen till skada för borgenären. 
Ägarlzypotel• som tillkommer ägare 
av andel i fastighet får ej pantför
skrivas för sig. 
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95 §.1 

Den, som - - - - - - - - - - ånyo utropat. 
Vad av - - - - - - - - - - till godo. 
Varder ej sist å det sammanträde, 

varom förut är sagt, köpeskillingen 
till fullo gulden eller anstånd famnat 
efler ly nyss iir sagt, vare köpet ogillt 
och bcsörjc genast auktionsförrätta
ren, att fartyget varder Lill försälj
ning ånyo utlyst, som i 90 och 91 §§ 
siigs. Går fartyget vid nya ulropcl till 
mindre iin den förra köpeskillingen 
med laga riinta diirå från den dag, då 
betalning sist bort ske, ersiitte förre 
köparen skillnaden; går fartyget till 
mera, have förre köparen ej riitt till 
överskottet. Kostnaden för senare 
försii.ljningen skall ock av förre kö
paren gäldas, där den ej kan genom 
övcrskolt å köpeskillingen gottgöras. 
Är pant eller borgen ställd för köpe
skillingen, lä.le a11 ktionsf örriittaren, 
där sådant erfordras till gäldande av 
vad förre kDparen utgiva bDr, oför-
dröjligen fiirsälja panten i den 
ordning, som om utmätta lösören 
stadgas, eller utsöka borgensförbin-
delsen hos löflcsmannen. 

Varder ej sist å det sammanträde, 
varom förut är sagt, köpeski.llingcn 
till fullo gulden eller anstånd lämnat 
efter ly nyss iir sagt, vare köpet ogillt 
och besörjc genast auktionsförriitla
ren, alt fartyget varder till försälj
ning ånyo utlyst, som i 90 och 91 §§ 
siigs. Går fartyget vid nya utropet till 
mindre än den förra köpeskillingen 
med laga riinta d~irå från den dag, då 
betalning sist bort ske, ersätte förre 
köparen skillnaden; går fartyget till 
mera, have förre köparen ej rält till 
överskottet. Kostnaden för senare 
försäljningen skall ock av förre kö
paren gäldas, där den ej kan genom 
överskott å köpeskillingen gottgöras. 

Varder köpeskillingen - - - - - - - gälden övertagit. 

139 §.2 

Borgenär som, niir lös egendom ut
mältcs för annans fordran, hade 
panträtt i egendomen utan att ha den 
under panträtt i handom eller som 
ägde riitt alt kvarhålla egendomen 
till siikcrhct för sin fordran, iir beriit
tigad alt få betalning ur köpeskil
lingen enligt vad som anges nedan, 
såvida han framsUillt yrkande diirom 
före auktionen eller, om egendomen 
sålts under hand, före köpeskillings
fördelningcn. Svarar utmätt egen
dom för företagsinleckning, äger in
teckningshavaren erhålla betalning 
ur köpeskillingen, om han framställt 
yrkande därom inom tid som nyss 

1 Sennste lydelse 1 !H i: 30i. 
1 Sennste lydelse 1907: 1-10. 

Borgenär som, niir lös egendom ut
mättes för annans fordran, hade 
panträtt i egendomen utan all ha den 
under panlriitt i handom eller som 
ägde riilt att kvarhålla egendomen 
till siikcrhet för sin fordran, är berät
tigad att få betalning ur köpeskil
lingen enligt vad som anges nedan, 
såvida han framställt yrkande därom 
före auktionen eller, ~m egendomen 
sålts under hand, före köpeskillings
fördelningen. Svarar utmått egen
dom för förctagsinleckning, äger in
teclmingshavaren erhålla betalning 
ur köpeskillingen, om han framställt 
yrkande diirom inom tid som nyss 
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angivits. Vad sist sagts gäller dock ej 
i den mån sådan belalning måste an
ses obehövlig för att trygga intcd:
ningshavarens och efterföljande in
teclmingshavares rätt. Vid pröv
ningen härav skall hänsyn tagas 
även till sådan egendom som gålde
nären på annat siitt än genom före
tagsintcclmingen ställt som säkerhet 
för inteckningshavarens fordran. 
Skall under konkurs fartyg eller 
gods i fartyg eller i luftfartyg säljas 
ulmätningsvis, äger även borgenär 
som för sin fordran har förmånsrätt 
enligt 17 kap. 4 § handelsbalken rätt 
att erhålla betalning ur köpeskil
lingen, om han framställer yrkande 
därom före auktionen. 
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angivits. Vad sist sagts gäller dock ej 
i den mån sådan betalning måste an
ses obehövlig flir att trygga inteck
ningshavarens och eflerföljande in
teckningshavares rätt. Vid pröv
ningen härav skall hänsyn tagas 
även till sådan egendom som giilde
nären på annat sätt än genom förc
tagsinteckningen ställt som säkerhet 
för inteckningshavarens fordran. 
Skall under konkurs fartyg eller 
gods i fartyg eller i luftfarlyg siiljas 
utmälningsvis, äger även borgenär 
som för sin fordran har förmånsriitt 
enligt 10 eller 11 §förmånsrätts/agen 
(1970: 979) rält alt erhålla betal
ning ur köpeskillingen, om han 
framställer vrkande dtirom före auk-
tionen. V 

Har fartyg - - - - - - -- - - tid innestår. 

140 a §. 

Har fartyg sålls efter nytt utrop i 
fall .~om avses i 95 § och är förre in
roparen ersättningsskyldig, skall er
sättningsbeloppct i den mån det in
flutit fördelas tillika med köpeskil
lingen. 

143 §.1 

Ha medel influtit genom särskild 
försäljning av tillbehör eller såsom 
avkastning av fast egendom, skall så
dan tillgång fördelas samtidigt med 
köpeskillingen för fastigheten. Har i 
fall, som avses i 95 eller 130 §,fartyg 
eller fast egendom försålts efter nytt 
utrop oclz är f örrc inroparen skyldig 
att utgiva ersättning, skall ersätt
ningsbeloppel, såvitt detsamma gul
dits av honom eller influtit genom 
försäljning av pant eller utsökande 
au borgen, fördelas tillika med köpe
skillingen. 

Har försäljning av fastighet icke 
kommit till stånd, skall samman
träde för fördelning av tillgång som 
nu angivits hållas på tid som före-

i Senaste lydelse 1967: 140. 

Niir f aslighet sålts på auktion, 
slwll sammanträde för fi;rdelning av 
den kontanta köpeskillingen, behål
len avkastning och andra influtna 
medel hållas på den dag som kun
gJorts tidigare. Fördelningen sker i 
enlighet med sakägarförteclmingen, 
om det ej framgår att fordran un
derstiger vad som upptagits i för
teckningen. Har fordran eller kost
nad som, om den blivit anmäld i 
tid, bort upptagas i förteckningen 
anmälts senare, får betalning utgå 
av återstoden. 

Har utmätt fastighet sålts under 
hand, skall den kontanta köpeskil
lingen och andra tillgängliga medel 
fördelas i första hand enligt köpe-
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skrives i 142 §eller, om auktion icke 
hållits, så snart som möjligt. Behål
len avkastning skall fördelas enligt 
de grunder som i 7 kap. föreskrivas 
för fördelning av medel vilka influtit 
under tvångs{ örvallning. Ersätt
nings belopp som avses i 1 mom. and
ra punkten skall, sedan kostna
derna för förfarandet betalats, an
vändas till betalning av utmätnings
sökandens fordran. Uppstår över
skott, skall det fördelas på samma 
sätt som nyss angivits om avkast
ning. 

Sammanträde enligt 2 mom. skall, 
när auktion ej hållits, kungöras på 
sätt föreskrives i 142 § 2 mom. andra 
punkten. 
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villkoren oclz i övrigt enligt de 
grunder som gälla för upprällande 
av sakägarf örteckning. 

Avbrytes förfarandet innan utmätt 
fastighet sålts, fördelas tillgängliga 
medel enligt 1 mom., om bevaknings
samman triide hållits och fördelning 
äger rum på den dag som kungjorts 
tidigare och i annat fall enligt de 
grunder som gälla för upprättande 
av sal.:ägarförteckning. Vid fördel
ning au andra medel än behållen J.:ö
pesl.:illing för sc"irsldlt sålda tillbehör 
har dock annan borgenär än sökan
den rätt att få betalning endast för 
riinla och kostnader, om hans ford
ran är förenad med panträtt på 
grund av inteckning. 

Ifall som avses i 2 mom. skall för
delningssammantriide hållas så snart 
som möjligt. Det skall lltlysas minst 
två veckor i förväg på liimpligt sätt 
och sakägarna skola, när skäl före
ligga därtill, uppmanas att anmäla 
sina anspråk senast vid sammanträ
det. Detsamma gäller i fall som avses 
i 3 mom., om ej beval.:ningssam
mantriide hållits och fördelnings
sammantriide iigcr rum på den dag 
som kungjorts tidigare. 

JJ ötcr hinder alt verkställa fördel
ning på utsatt sammanträde, skall 
nytt sammanträde hållas så snart 
som möjligt och, om dagen ej genast 
bestämmes, på lämpligt sätt k1mgö
ras minst två veckor i förväg. 

143 a §. 

Om säkerhet fur handpenning 
ställts hos övcrexekulor och ogulden 
del av köpes/,illingen ej betalas se
nast på bestämd dag, skall övercxe
kutor göra bruk av säkerheten, om 
det behövs för betalning av vad förre 
köparen har att svara för. Siikerhe
ten skall därvid lagas i anspråk på 
det sätt som finnes ändamålsenligt. 
Pant får säljas i den ordning som 
gäller för utmätt lös egendom. Bor
gen får utsökas. övere.rekutors be-
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slut i nämnda hänseenden får ome
delbart verl.:ställas. 

Bestämmelserna i 1 mom. äga mot
svarande tillämpning, när sakägare 
lzar lämnat säkerhet för belopp som 
skall fördelas samtidigt med köpe
skilling. 

144 §.1 

Vid sammanträde, varom förut är 
sagt, avgive förrättningsmannen re
dogörelse dels för den tillgång, som 
skall fördelas, dels ock för de ford
ringar, för vilka anspråk på betal
ning ur köpeskillingen blivit anmält 
eller utdelning iindock må beräknas; 
skolandc, där fråga är om fast egen
dom, borgcnärsförtcelmingen därvid 
lända till efterrättelse. DiircfteI" iige 
tillstädcsvamndc borgenärer samt 
gäldenären, där han när är, att an
draga vad de till bevakande av sin 
rätt akta nödigt. 

Vili .;nmmanträde, varom förut är 
sagt, avgive förrättningsmannen re
dogörelse dels för den tillgång, som 
skall fördelas, dels ock för de ford
ringar, för vilka anspråk på betal
ning ur köpeskillingen blivit anmält 
eller utdelning ändock må beräknas. 

150 §.2 

Skall ur köpeskillingen för utmät
ningsvis såld lös egendom utdelning 
ske för fordran, som icke är förfallen 
och därå rtinta icke skall gäldas före 
förfallodagen, eller ocl.: allenast för 
ränta eller annan dylil.: fordran, som 
ej är till kapitalet bestämd, varde 
fordringen beräknad efter de i 110 § 
stadgade grunder. 

Skall ur köpeskillingen för nlmät
ningsvis såld lös egendom utdelning 
ske för fordran, som icke är förfallen 
och därå ränta icke skall gäldas före 
förfallodagen, varde fordringen he
riilmad till det belopp som efter f cm 
procents årlig riinta ulgör dess värde 
vid fördelningen. Motsvarande gäl
ler, om zitf iist ränta iir lägre än fem 
procent. 

Till vilka - - - - - - - -- - - i sjölagen. 

151 §.3 

Xr fråga om fordrans eller f iir f ord
ran beviljad intecknings giltighet 
beroende på särskiltl prövning eller 
avgjord genom beslut, som ej vunnit 
laga kraft, eller är inteckning för 
fordran sökt men ej beviljad, rnrde 
vad å fordringen enligt förmånsrätts
ordningcn belöpa kan vid fördelning-

1 Senaste lydelse 1912: 211. 
• Senaste lydelse 1928: 164. 
• Senaste lydelse 19'16: 814. 

Är fråga om fordrans eller intecJ;;
nings giltighet beroende på särskild 
prövning eller avgjord genom beslut, 
som ej vunnit laga kraft, eller iir in
teckning sökt men ej beviljad, var
de vad enligt förmånsrättslagen 
(1970: 979) å fordringen eller in
teckningen belöpa kan vid fördel-
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en avsatt, intill dess frågan om bor- ningen avsatt, intill dess frågan om 
genärs rätt blivit slutligen avgjord. borgenärens rätt blivit slutligt av

gjord. 
Finnes eljest - - - - - - - - honom fritt. 
Är fordran - - - - - - - - eller förfallit. 

154 §.1 

Klander mot utmätningsmannens 
fördelningsförslag eller överexeku
tors beslut i fördelningsfråga giille ej 
för annan än den, som klandret 
väckt. 

Bifalles talan mot utmätnings
mans fördelningsförslag eller över
exekutors beslut i fördelningsfrågan, 
gälle det till förmån även för den 
som ej själv väckt sådan talan. 

156 §.2 

Är auktion på utmätt fast egen
dom överklagad, får ej utan köpa
rens medgivande utdelning ur köpe
skillingen lyftas annat än mot pant 
eller borgen. När tillbehör till fastig
het sålts för sig, skall vad som nu 
sagts äga motsvarande tillämpning 
beträffande utdelning ur köpeskil
lingen för tillbehöret intill dess tiden 
för klagan över f örsäljningcn utgått 
eller förd klagan blivit prövad. 

När utmätt fast egendom sålts, får 
ej utan köparens medgivande utdel
ning ur köpeskillingen lyftas annat 
än mot pant eller borgen innan fi.ir
säljningen vwznit laga kraft. När till
behör till faslighet sålts för sig, äger 
vad som nu sagts motsvarande till
lämpning beträffande utdelning ur 
köpeskillingen för tillbehöret. 

158 §.3 

Belopp, som jämlikt 151 § blivit 
vid fördelningen avsatt för någon 
borgenärs fordran, skall ofördröjli
gen i riksbanken nedsiittas på sätt 
särskilt är stadgat. Har borgenärens 
anspråk blivit godkänt genom dom 
eller utslag, som ej vunnit laga kraft, 
vare han dock berättigad att beloppet 
mot pant eller borgen lyf la. I annat 
fall må på övcrexekutors prövning 
ankomma, huruvida beloppet, innan 
fråga om rätt därtill blivit avgjord, 
må mot pant eller borgen lyftas, vare 
sig av den borgenär, för vilken det 
blivit avsatt, eller av annan, vilken 
på grund av bestämmelse, varom 
152 §sägs, medlen kunna tillfalla. 

1 Senaste lydelse 1912: 211. 
2 Senaste lydelse 1967: 140. 
• Senaste lydelse 1912: 211. 

Belopp som enligt 1.51 § blivit av
satt för borgenärs fordmn får, om 
borgenärens anspråk godkänts av 
domstol, mot pant eller borgen lyftas 
av honom utan hinder av att avgö
randet ej vunnit laga kraft. överexe
kutor kan tillåta borgenären alt även 
i annat fall mot pant eller borgen 
ly{ la beloppet utan hinder av alt f rå
gan om rätten därtill ej blivit slut
ligt avgjord. Vill borgenären i så
dant fall ej lyfta beloppet, kan mot
svarande tillstånd ges annan som 
medlen enligt 152 § kunna tillfalla. 
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159 §.1 

Medel, som vid köpeskillings för
delning blivit borgenär tillagda, men 
icke av honom lyftas, skola i riks
banken nedsättas på sätt särskilt är 
stadgat. 

Är utdelning - - - - - - - - - kunna tillfalla. 

160 §.2 

Medel, som jämlikt 158 och 159 §§ 
sl;:ola i riksbanken nedsättas, må, där 
någon rättsiigare det äskar, insiittas i 
bankinriittning, som av i.iverexekutor 
godkännes, för att där mot ränta in
ne stå, nnder den tid överexekutor be
stämmer; och komme räntan den 
borgenär till godo, som finnes till 
medlen berättigad. 

Medel som influtit i utsöknings
mål skola utan dröjsmål insättas i 
bank mot ränta. Föreligger anled
ning antaga att utbetalning kommer 
att slce inom två veckor från del 
medlen influtit, behöver insättning i 
bank dock ej ske. 

Räntan på belopp som innestår för 
borgenärs räkning tillkommer borge
nären. 

161 §.3 

När betalning utfallit på fordran, 
för vilken egendomen häftar på 
grund av inteckning, skall anteck
ning därom göras på intecknings
handlingen, när denna företes för 
lyftning av inteckningshavaren till
kommande belopp. 

' Senaste lydelse 1917: 307. 
• Senaste lydelse 1912: 211. 
> Senaste lydelse 1967: 140. 

När betalning skall ly{ tas i utsök
ningsmål, skall iakttagas vad som i 
allmänhet gäller om skyldighet för 
borgenär att före te eller återställa 
f ordringsbevis eller säkerhet som 
lämnats för fordran. 

Har betalning ut{ allit på fordran 
för vilken pantbrev i f asl egendom 
överlämnats som pant, skall borge
nären även när han ej är skyldig att 
återställa panten förete pantbrevet, 
om ej undantag medgiues. Det
samma gäller i fråga om skuldebrev 
som iir intecknat i annan egendom, 
när skyldighet att förete eller åter
ställa skuldebrevet ej följer av 1 
mom. 

När den som förvärvat fast egen
dom åberopar överenskommelse med 
borgenär om avräkning på köpesl>.il
lingen, äga 1 och 2 mom. motsua
rande tillämpning vid övercxekutors 
prövning av överenskommelsen. 
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166 §.1 

Medel, som iill utmätningsman in
flutit och borgenär lillkomma, skola, 
utom i fall, som i 159 §sägs, hos ut
mätningsmannen hållas borgenären 
tillhanda under två veckor från den 
dag borgenären äger rätt att medlen 
utfå. Varda medlen ej under denna 
lid av borgenären lyftade, skola de 
ofördröjligen av utmätningsmannen 
i riksbanken nedsättas på siitl sär
skilt är stad gal; och äge utmätnings
mannen sedermera att med beviset 
om nedsättningen till borgenären re
dovisa. Där forcfringsbevis, som för 
utmätnings vinnande blivit av borge
när avliimnat, bär ef ler målets hand
läggning till honom återställas, skall 
handlingen Jzos utmätningsmannen 
hållas borgenären tillhanda under 
den tid, som ovan .rngts.: och gälle i 
övrigt om sådan handling vad nyss 
är om influtna medel stadgat. 

Förszzmmar borgcniir att ur ut
mätt cg('ndom taga betalning, lwvc 
ej rätt till ränta från den tid det av 
honom berott att betalning njuta, 
där ej på grund av stadgandet i 160 .~ 
sådan ränta må honom tillkomma. 

Har någon fftlt lyfta kupcskillings
mcdel, innan frågan om hiitlre rätt 
diirlill hlivil sllltligen pri.i1Jad, och 
finnes Jzan sedan plihtig att det lyf
tade cllrr någon dr/ diium åtrrbära, 
gälde riinla efter sex för lmndra om 
året. 

Om någon fått lyfta medel innan 
frågan om biitlre rått diirtill blivit 
slutligt avgjord och han blir skyldig 
all helt eller delvis återbära medlen, 
skall Jzan betala sex procents årlig 
riinta på beloppet. I fall som avses i 
159 § iir den som lyft medlen dock ej 
skyldig att, om borgenären seder
mera anmäler sig, betala riinta för 
längre tid än från det att utmät
ningsmannen eller överexelazlor 
krävt återbetalning. 

181 §.2 

överexekutor iige makt alt, niir 
skiil diirl ill iiro, siitta fast egendom 
och vad <liirtill hörer under förbud 
alt siiljas eller skingras. Är synnerlig 
fara, att del, som under sådant för-

1 Senaste lydelse 191 i: 307. 
• Senaste lydelse 1!!21: 301. 

övcrexeknlor iige makt utt, när 
skiil diirtill iiro, siilla fast egendom 
och vad cEirtill hörcr under förbud 
att siiljas eller skingras. Är synnerlig 
fara, att det, som u111ler sådant för-
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bud satt är, genom vanvård eller an
norledes i större mån försämras, vare 
lag, som i 81 §andra stycket sägs. 
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bud salt är, genom vanvård eller an
norledes i större mån försämras, kan 
överexekzztor förordna syssloman att 
omlzändertaga och förvalta egendo
men. 

184 §.1 

Finner överexekutor skiil all i 
kvarstad siilla avrad, hyra eller 
ränta, som av fast egendom faller, 
varde, på sätt i 81 § första stycket 
sägs, syssloman tillsatt att medlen 
uppbiira och fiirhud den betalnings
skyldige kungjort. Den som blivit 
satt till syssloman skall tillse, att ut
skyld eller avgift, som biir för egen
domen gäldas och under kvarstadsli
den till betalning förfaller, gulden 
varder. 

Finner överexekutor skäl att i 
kvarstad sätta arrendeavgift, il yra el
ler annan avkastning som av fast 
egendom faller, varde syssloman till
saLL alt medlen uppbära och förhud 
den belalningsskyldige kungjort alt 
utge avkastningen till annan än syss
lomannen. Den som blivit satt till 
syssloman skall Lillse, all ulskyld el
ler avgift, som bör för egendomen 
gäldas och under kvarstadstiden till 
betalning förfaller, gulden varder. 

198 §.2 

All nödig kostnad för utmätning 
samt utmätt egendoms vård och för
säljning, så ock för köpeskillingens 
fördelning skall ur kiipesl.:illingen 
för den utmätta egendomen gäldas. 
11.ostnad, som ej sålunda gulden var
der, skall av sökanden betalas, och 
må beloppet, diir det ej är förskjutet 
eller vid anfordran giildas, hos ho
nom utmiitas. Skall av flera gemen
samt inleclmade egendomar någon 
särskilt säljas för gäldande av f ord
ran, som äger sämre rätt än den ge
mensamma inteckningen,· och har i 
anledning därav inteckningsliauaren 
yrkat försäljning av de andra egen
domarna, skall, där fiirsäljning ej 
kommer till stånd, den, som pålwllat 
den särskilda försäljningen, vidkän-
nas hela kostnaden. 

Kostnaden för 11tniätning och det 
fortsatta f iirf arandct skall utgå 11r 
köpeskillingen för den utmätta egen
domen, bcluWen avkastning eller 
andra tillgängliga medel. /{an J.:ost
naden ej uttaga.~ på detta sätt, skall 
den betalas an utmiilningssökanden 
eller, om den avser åtgärd som annan 
begärt, av denne och får omedelbart 
zdmiilas. Niir fräga iir om försiilJning 
av f astighct som besuiiras av gemen
sam inteckning och annan fa.~tighet 
indragits i förfarandet men försälj
ning ej kommer till stånd, skall doc/;_ 
den som inlett förfarandet svara för 
lzela kostnaden, om lzan har siimre 
rätt än den som begärt indragningen. 

Sökes u lmätning - - - - -- - - underrätta utmälningsmannen. 
Ej vare utmiitningsman pliktig att Den som begär utmiitning är skyl-

verkställa utmätning å dom eller 11t- di,q att förskjuta kostnaden för åt
slag, som ej vunnit laga kraft, med giirden. Kostnaden för annan åtgärd 
mindre kostnaden för förrättningen i målet skall förskjutas av den som 
förskjutes av sökanden. Den, som be- begär åtgärden, om utmätningsman
gär utmätning av f asl egendom eller nen eller övere;rekutor påkallar det. 

1 Senaste lydelse 1!121: :!01. 
1 Senaste lydelse 1955: 23·1. 

2t Riksdagen 1971. 8 sam/. Nr 11 
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luft( ar tyg eller intecknade reservde
lar till sådant far tyg eller ock verk
ställighet av dom eller utslag, varige
nom intecknad fordran fastställts till 
betalning ur fast egendom, vare, 
ändå att domen eller utslaget äger 
laga kraft, pliktig att på anfordran 
förskjuta erforderligt belopp till be
stridande av f örrättningskostnaden. 
Äskas jämlikt 70 eller 71 .§ konkurs
lagen, att i konkursboet ingående 
egendom, som nu är sagd, utmät
ningsvis säljes, skall ock kostnaden 
på anfordran förskjutas. 

• 4ll nödig kostnad för försäljning 
m1 lös egendom, å vilken lagts kvar
stad eller uilken ställts under sking
rings{ örbud, skall, där det äskas, av 
sökanden f i>rskjutas, och skall i öv
rigt be träff ande sådan kostnad vad 
enligt första stycket gäller om kost
nad för utmätt lös egendoms försälj
ning äga motsvarande tillämpning. 

rnn 
Jfostnad för annan fijrrältning, än 

i 198 § omförmiiles, skall, diir utmät
ningsmannen det äskar, förskjutas 
av den som åtgiirden siikt. 

Är i dom eller utslag, som skall 
verkställas annorledes än genom ut
mätning, föreskrift given, att verk
ställigheten skall ske på den tap
pande partens kostnad; då skall ock 
bevislig och nödig kostnad hos lw
nom av utmätningsmannens uttagas. 

1 Senaste lydelse 1912: 211. 

42 

(Föreslagen lydelse) 

Betalas ej förskott inom före lagd 
lid, får verkställigheten inställas. 
Om försäljning av utmätt egendom 
inställes m1 sådan anledning, kan ut
mätningsmannen eller överexelmtor 
besluta att utmätningen skall gå 
åter . 

§.1 

Om beslut, som skall verkställas 
på annat sätt än genom utnullning, 
innehåller föreskrift att verkställig
heten skall ske på den tappande par
tens bekostnad, skall utmätnings
mannen utmäta kostnaden hos ho
nom. J{o.~tnad för f iirsäljning av lös 
egendom som tagits i kvarstad eller 
ställts under skingrings( örbud skall 
utgå ur behållningen. 

Kostnad som ej kunnat uttagas en
ligt 1 mom. skall betalas av sökanden 
och får omedelbart utmätas hos ho
nom. 

Sökanden är skyldig att f örskotte
ra kostnaden, om utmätningsman-
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nen begär det. Om förskott ej betalas 
inom förelagd tid, får verkställighe
ten inställas. 

201 §.1 

Vill gäldenär eller borgenär klaga 
över utmätning, skall han inkomma 
till överexekutor med klagoskrift 
inom tre veckor från den dag, då han 
erhöll del av protokoll eller bevis om 
utmätningen. 

Vill gäldeniir eller borgenär klaga 
hos överexekutor över beslut om ut
mätning, skall han göra det inom tre 
veckor från den dag, då han erhöll 
del av beslutet. Detsamma gäller be
slut om att fastighet tages i anspråk 
enligt 91 a §. 

Vidtages rättelse - - - - -- - - - - om åtgärden. 
När utmätning - - - - - -- - viss tid. 

Den som före utmätning av fast 
egendom förvärvat egendomen från 
gäldenären får ej klaga hos överexe
kutor över utmätningen sedan egen
domen sålts men är oförhindrad att 
/daga över utmätningen i samband 
med klagan över försäljningen i den 
ordning som anges i 213 §. 

209 §.2 

I mål varom i 201, 202 eller 203 § 
förmäles, skall övcrexekutors slut
liga utslag givas å dag, som genom 
anslag sist dagen förut kungjord bli
vit. Underrättelse om tiden, då utsla
get kommer att meddelas, varde in
förd i en därtill inrättad bolc, som 
skall utan särskild begäran vara till
gänglig för allmiinlzeten. 

I mål om klagan över beslut om ut
mätning eller om att fastighet tages i 
anspråk enligt 91 a §samt i mål som 
U1Jses i 201 § 2 mom. eller 203 § skall 
överexckutors utslag sändas till par
terna samma dag som det meddelas. 

210 §.8 

Ej må klagan över utmätning 
hindra förrällningens fullbordan el
ler egendomens försäljning eller stäl
lande under tvångs{ örvaltning, eller 
klagan över annan av utmätnings
man vidtagen åtgärd verka uppehåll 
däri, med mindre överexekutor an
norledes föror<lnar. 

Ej må klagan över u tmi:itning 
hindra förrättningens fullbordan el
ler egendomens försäljning eller kla
gan över annan av utmälningsman 
vidtagen åtgärd verka uppehåll däri, 
med mindre överexekutor annor
lzrnda förordnar. 

Utslag, varigenom - - - - - - - - - - förordnat därom. 

1 Senaste lydelse 1968: 623. 
• Senaste lydelse 193i: 452. 
' Senaste lydelse 1963: 255. 
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211 §.1 

Nöjes ej part åt överexekutors be
slut i ulsökningsmål, äger han be
svära sig däröver i hovrätten. Har be
slutet meddelats av Konungens bc
fallningshavande i län, som hör un
der skilda hovrätter, skall fullföljd 
ske i den hovrätt till vilken målet 
kan hänföras på grund av belägenhe
ten inom dess domkrets av utrnät
ningsmans tjänstgöringsområdc, av 
fast egendom, som målet berör eller 
vars köpeskilling eller avkastning är 
i fråga, eller av ort för verkställig
hets- eller handräclmingsålgärd. Kan 
hovriills behörighet ej sålunda be
stämmas, skall fullföljd ske, om den 
mot vilken åtgärd sökts har att svara 
i tvistemål i allmänhet vid domstol 
inom länet i den hovrätt under vil
ken domstolen hör och eljest i den 
hovrätt under vilken den stad hör, 
där Konungens befallningshavande 
har sitt säte. Det åligger överexeku
tor, då slutligt utslag gives eller då 
auktion hållits av honom eller då i 
annan ordning särskild försäljning 
av f astiglzctstillbeliör skett, att med
dela underrällelse om vad som iir att 
iakllaga vid ändrings sökande samt 
ävcntvrel, om det försummas. Vad 
Konui1gens befallningshavande i fall 
då länet hör under skilda hovrätter 
angivit om behörig hovrätt skall 
lfö1da till efterriittelse. 

Nöjes ej part åt överexekutors be
slut i utsökningsmål, äger han be
svära sig däröver i hovrätten. Har be
slutet meddelats av Konungens be
fallningshavande i län, som hör un
der skilda hovrätter,· skall fullföljd 
ske i den hovrätt till vilken målet 
kan hänföras på grund av beliigenhe
tcn inom dess domkrets av utmät-
ningsmans tj änstgöringsområde, av 
fast egendom, som målet berör, eller 
av ort för verksföllighels- eller hand
riickningsåtgiird. Kan hovråtts behö
righet ej bestämmas på det sättet, 
skall fullföljd ske, om den mot vil
ken åtgärd sökts har att svara i tvis
temål i allmänhet vid domstol inom 
liinet, i den hovrätt under vilken 
domstolen hör och eljest i den hov
rätt under vilken den stad hör, cHir 
Konungens befallningshavandc har 
sitt säte. Del åligger övcrexekutor, då 
slu lligt utslag gives eller då auktion 
hållits eller då i annan ordning för
säljning skett, att meddela underrät
telse om vad som är alt iakttaga vid 
ändrings sökande samt äventyret, 
om det försummas. Vad Konungens 
befallningshavancle i fall då Hinct 
hiir under skilda hovriitler angivit 
om behörig hovrätt skall Hinda till 
efterrii t tel se. 

över utslag - - - - - - - - - talan däremot. 
Ej må - - - - - - - - - utmätningsman behörig. 

213 §.i 
Vill någon överklaga övercxeku

tors slutliga utslag i fråga om fördel
ning av köpeskilling för fa.<1t egen
dom eller av medel, som avses i 1 ft.3 .§ 
2 mom. eller i 7 kap., eller på klagan 
över lllmiitning eller förslag till för
delning av köpeskilling, skall han in
komma till överexckutor med be
svfixsh1laga inom tre veckor från den 
dag då utslaget meddelades. 

1 Senaste lydelse 1967: 140. 

Vill någon överklaga övercxcku
tors slutliga utslag i mål som anges i 
209 § skall han inkomma till över
exekutor med besvärsinlaga inom tre 
veckor från den dag då utslaget med
delades. 
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Den som vill klaga över auktion, 
som överexekutor hållit, eller över 
särskild försäljning av fastighctstill
behör i annan ordning skall in
komma till övercxekutor med sin be
svärsinlaga inom tre veckor från för
säljningsdagen. Besvär över borge
närs{ örteckningen skola dock, när de 
ej avse bestämmande av lägsta budet 
eller andra villkor för försäljningen, 
anföras i den ordning som är före
skriven för klagan över överexel..:11-
tors utslag i fråga om köpeskillings 
fördelning. 

45 

(Föreslagen lydelse) 

Den som vill klaga över auktion, 
som övcrexekulor hållit, eller försiilj
ning som överexekutor verkställt i 
annan ordning skall inkomma till 
övcrexekutor med sin besvärsinlaga 
inom tre veckor från försäljningsda
gcn. Besvär över sal..:ägarf örtecl..:ning 
som ej avse upphävande av auktion 
få dock ej anföras annat än i sam
manhang med klagan enligt 3 mom. 

Den som vill överklaga överexe
kutors utslag i fråga om fördelning 
av medel som avses i 140, 140 a eller 
H3 § skall inkomma till övcrexeku
tor med besvärsinlaga inom tre vec
kor från den dag då zztslaget med
delades. 

218 §.1 

Sedan besvär - - - - - - - - - 1 mom. sägs. 
Vad i--- - - -----eller beslut. 

Om besvär anförts över försälJ
ning som iivcrexelmtor verkställt, 
kan Iwvrällcn f iirordna att fortsatt 
verkstiilliglzct tills vidare ej får äga 
rnm innan slutligt utslag meddelas. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 
2. Har ägarhypotek utmätts men försiiljning därav ej ägt rum före ikraft

trädandet, tillämpas de nya bestämmelserna, om ej annat följ er av punkt 4. 
Tid som anges i 91 a § 2 mom. räknas diirvid från ikraftträdandet. 

3. Pantförskrives enligt 91 b § skuldebrev som enligt äldre bcs~ämmelser 
är inlccknat i fast egendom, upphör personligt betalningsansvar på grund av 
skuldebrevet. 

4. Har fast egendom eller andel i inteckning utmätts före ikraftträdandet, 
tillämpas 82 § i sin äldre lydelse. 

5. Har intecknad fordran före ikraftträdandet faslställts till betalning ur 
fast egendom, äger 86 § i sin nya lydelse motsvarande tillämpning. 

6. Ärende, som rör utmätt fast egendom och är anhängigt hos utmätnings
man vid ikraftträdandet, skall överlämnas till iiverexekutor, sedan utmät
ningsmannen har fullgjort vad som åligger honom enligt äldre bestämmelser. 

7. Har auktion på fast egendom hållits före ikraftträdandet, tillämpas äld-

1 Senaste lydelse Hl63: 255. 
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re bestämmelser i fråga om inropares förpliktelser samt köpeskillingens för
delning och vad som har samband därmed. 

8. Skall fartyg eller gods i fartyg eller i luftfarlyg säljas utmätningsvis un
der konkurs, tillämpas äldre lydelsen av 139 §, om konkursansökningen 
gjorts före ikraftträdandet. 

9. Har fördelningsförslag framlagts av utmätningsmannen eller beslut i 
fördelningsfråga meddelats av överexekutor före ikraflträdandet, tillämpas 
äldre lydelsen av 154 §. 

10. Har tvångsförvaltning begärts före ikraftträdandet, tilliimpas äldre be
stämmelser därom. 

11. Vad som i 184 §i dess nya lydelse siigs om kvarstad på avkastning till
lämpas också beträffande ränta som på grund av utfästelse enligt äldre be
stämmelser utgår av fast egendom. 

12. Bestämmelsen i 201 § 4 mom. tillämpas ej, om egendomen utmiitts före 
ikraftträdandet. 211, 213 och 218 §§ tillämpas i sin äldre lydelse i fråga om 
klagan över utslag som meddelats eller försäljning som verkstiillls före 
ikraftlriidandet. 

13. Bestämmelserna i 88 c § iiger icke tillämpning i fråga om uttagande av 
böter, viten eller annan med brott förenad påföljd, som innefattar betal
ningsskyldighet, och icke heller vid indrivning av vad som i mål eller ärende 
vid domstol eller eljest i samband med riittcgång utgått av allmföma medel 
och som enligt domstolens beslut skall åtcrgiilclas. 

14. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift 
som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, tilliimpas i stället den nya be
stämmelsen. 

3) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i lagsök.ningslagen (1946: 808) 

Härigenom förordnas, att 1, 2, 3 och 13 §§ lagsökningslagen (1946: 808) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

1 §.1 

För fordran - - - - - - - - - - nedan sägs. 
Borgenär som för sin fordran liar Om för fordran som avses i första 

inteckning äger också genom lagsök- stycket skriftligen upplåtits panträtt 
ning söka betalning ur den egendom i fast egendom, kan borgenären 
vari inteckningen gäller. genom lagsökning söka betalning ur 

1 Senaste lydelse 1967: 142. 

egendomen. Har borgenären för ford
ringen inteckning i fartyg eller luft-
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fartyg eller reservdelar till luftfartyg 
eller f 6retagsinteclming, kan han 
genom lagsökning söka betalning ur 
den egendom vari inteclrningen giil
ler. 

Vad i denna lag sägs om gäldenä
ren tillämpas vid lagsökning enligt 
andra stycket på ägaren av den egen
dom ur vilken betalning sökes. 

2 §. 

Lagsökning skall göras skriftligen 
hos allmän underrält. Ansökningen 
skall innehålla uppgift om borgenä
rens namn, yrke, hemvist och post
adress samt gäldenärens namn och, 
där så kan ske, dennes yrke, hcmvisl 
och postadress, så ock fordringens 
belopp och den riinta som fordras. 
Borgenären angive ock de omstän
digheter som betinga rättens behö
righet, om denna ej framgår av vad 
eljest anföres. Vid ansökningen skall 
fogas styrkt avskrift av den handling 
varå fordringen grundas. 

Ansökningen skall jämte avskrift 
av f ordringslwndlingen avlämnas i 
två exemplar och vara cgenhiindigt 
undertecknad av horgeniiren eller 
hans ombud. :ir endast ett exemplar 
ingivet, ombesörje riillen mol slad
gad avgifl erforderlig avskrift, och 
gälle den i målet lika med huvud
skrifl. 

Lagsökning skall göras skriflligen 
hos allmän underriitt. Ansökningen 
skall innehålla uppgift om borgenii
rens namn, yrke, hemvist och post
adress samt gäldenärens namn och, 
där så kan ske, dennes yrke, hemvist 
och postadress, så ock fordringens 
belopp och den rtinta som fordras. 
Borgeniiren angive ock de omsUin
dighcter som betinga rättens bchii
righet, om denna ej framgår av vad 
eljest anföres. Vid ansökningen skall 
fogas styrkt avskrift av handling 
varå fordringen grundas oclz, då be
talning enligt 1 §andra stycket sökes 
ur fast egendom, av handling varige-
1wm pantriitt i egendomen upplåtits. 

Ansökningen skall jiimtc avskrift 
som angivcs i första stycket avHim
nas i tv:°t exemplar och vara egenhiin
digt undert<.'cknncl av borgeniir<.'n el
ler hans ombud. Är endast ell ex
C'mplar ingivet, omhesörje riittcn mot 
sladgad avgift erforderlig avskrift, 
och gälle den i målet lika med hu
vudskrifl. 

3 §. 

Finnes den åberopade handlingen 
icke innefatta bevis om fordran eller 
prövar rätten eljest hinder möta för 
upptagande av ansökningen, skall 
den avvisas; bevis därom skall teck
nas å ena exemplaret av ansök
ningen. 

Finnas åberopade handlingar icke 
innefatta bevis om fordran eller rält 
till betalning ur angiven egendom el
ler prövar rlitten eljest hinder möta 
att upptaga ansökan enligt 1 § första 
eller andra stycket, skall den avvisas. 
Bevis diirom skall tecknas å ena ex
emplaret av ansökningen. 
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13 §.1 
Äro ej sådana skäl för handen att 

målet bör hänskjutas till rättegång, 
skall betalningsskyldighet åläggas 
giildenären; .. avser lagsökningen be
talning ur egendom vari inteckning 
gäller, skall rätten fastställa ford
ringen till betalning zzr egendomen. 

Äro ej sådana sldil för handen att 
målet hör hiinskjutas Lill riiltegång, 
skall betalningsskyldighet åläggas 
gäldenären. I fall som avses i 1 §'and
m stycket skall fastställas all f ord
ringen skall utgå med förmånsrätt i 
egendomen i den omfattning som 
gäller enligt lag. 

Denna lag träder i krafL den 1januari1972. 
Om inteckningshandling som rör fast egendom vid ikrafttri:idandel utgör 

pant för fordran, får lagsökning äga rum enligt 1 § andra stycket i dess nya 
lydelse, även om fordringen ej grundas på skriftligt bevis eller panlrättsupp
låtelscn ej skelt skriflligcn. :rvlålet skall hänskjutas till rättegång, om det görs 
invändning som hiinför sig till fordringen eller panlriiUsupplåLelsen samt 
borgenärens rätt finnes stridig. 

4) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i rättegångsbalkcn 

Härigenom förordnas, att 33 kap. 5 § rättegångsbalkcn skall ha nedan an
givna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

33 KAP. 

5 §.2 
Tredskodom delgives genom riit

tens försorg endast 
om den innebär att intecknad ford

ran fastställes till betalniHg ur fast 
egendom, tomtriH t eller vatten{ alls
riitt, 

om <len part som yrkat tredskodo
men begär det, eller 

om part åtnjutit fri rättegång. 

Tredskodom delgiYes genom rät
tens försorg endasl 

om den innebär alt fordran fast
ställes alt utgå med siirskild för
månsriitt i fast egendom eller tnmt
riilt, 

om den part som yrkat tredskodo
men begär det, eller 

om part åtnjutit fri rällegång. 

Denna lag Lriider i kraft den 1 januari 1972. 
Vid tillämpning av 33 kap. 5 § skall vatlenfallsrätt anses likställd med 

tomtriilt. 

' Senaste lydelse 1967: H2. 
• Senaste lydelse 1970: ·120. 
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5) Försfag 

till 

Lag 

om ändring i konkurslagen (1921: 225) 

Härigenom förordnas i fråga om konkurslagen (1921: 225) 1, 

dels att 4 och 68 § § skall upphöra att gälla, 
dels att 24, 29, 31, 33, 70, 71, 73, 76, 78, 138, 143, 195 och 216 §§skall ha 

nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

24 §.2 

Har innan beslut om cgendomsav
träde meddelats egendom blivit ut
mätt till gäldande av fordran, för vil
ken borgenären hade panträtt i egen
domen, skall verkställigheten fortgå 
utan hinder av konkursen. 

Där i andra fall utmätning skett å 
fast egendom eller å fartyg eller luft
fartyg eller å gods i f arlyg eller l11ft
f artyg eller å intecknade reservdelar 
till luf i fartyg, skall verkställigheten 
fortgå, så vida ej efter ty i 68 § sägs 
framställning om dess inställande 
!/Öres innan försäljning av egendo
men iigt rum. 

Har eljest utmätning skett å Ws 
egendom, upplzöre utmälningsmans 
befattning med egendomen, utan så 
är all denna blivit försåld före ovan
nämnda besluts meddelande. 

' Senaste lydelse av 4 § 1967: 144. 
1 Senaste lydelse 1955: 236 (jfr 1955: 629). 

Har utmätning skett innan beslut 
om egendomsavträde meddelats, 
skall verkstiillighcten fortgå utan 
hinder av konkursen, om ej annat 
följer av andra eller tredje stycket. 
Om utmätningssökanden ej hade 
panträtt oclz den f örmånsrält som 
Jzan vunnit genom utmätningen skall 
gå åter, skall belopp, som enligt ut
sölmingslagen (1877: 31 s. 1) skolat 
utgivas till ufmätningssökanden el
ler annan borgenär som ej hade 
panträtt, i stället redovisas till för
valtaren. 

Verkställigheten skall på begäran 
av förvaltaren uppskjutas, om det 
belz6vs för att borgenärers rätt skall 
kunna tillvaratagas eller eljest syn
nerliga skäl föreligga. Begäran om 
uppskov får g6ras även av borgenär, 
vars rätt kan bero därav. Om auktion 
är utsatt, skall konkursboet betala 
kostnad som blir onyttig genom upp
skovet. 

Om utmätningssökanden ej hade 
panträtt oclz den förmånsrätt som 
han vunnit genom utmätningen skall 
gå åter, skall även utmätningen gå 
åter, om förvaltaren begär det innan 
egendomen blivit såld. 
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29 §.1 

Har giih1en~iren - - - - - - konkursboet åler. 
Har horgeniir under ovan angiven Om borgenär under ovan angiven 

titl sökt inteckning i gäldenärens tid sökt inteckning av skuldebrev för 
egendom för fordran, vid vars till- fordran, vid vars tillkomst sådan sä
komst sådan siikerhct ej betingats, kerhet ej belingals, är horgeniiren 
och är ej fråga om inteckning, som pliktig att på talan av konkursboet 
inom den i 11 kap. 2 § jordabalken antingen återställa inlcckningshand
stadgade tid sökts för fordran, som !ingen till boet eller också tillhanda
där avses, är horgeniircn pliktig att hålla inteckningshandling angående 
på talan av konkursboet antingen luflfarlyg för utbyte enligt vad som 
åtcrstiilla inteckningshandlingen till iir föreskrivet därom saml handling, 
boet eller också tillhandahålla in- på grund varav inteckning i fartyg 
teclmingshandling angående fast eller företagsinleckning sökts, för in
egendom eller luftfartyg för verkstäl- teclmingens dödande. 
lande av ulbyle enligt vad som iir fö-
reskrivet d~irom samt handling, på 
grund Yarav inteckning i farlyg eller 
företagsinteckning siikls, för intccl.:-
ningens dödande. 

Vad sålunda - - - - - - - om konkursansökningen. 
Vad i - - - - - - - - - - till pensionsstiflelse. 

31 §. 

Har inom trettio dagar innan kon
kursansökningen gjordes eller under 
tiden diirefler till dess beslulet om 
egendomsavlriide meddelades egen
dom blivit för någon borgenärs ford
ran i miil tagen och har borgeniiren 
genom zztmätningen erhållit betal
ning, gånge den betalning på Lalan av 
konkursboet Mer. 

Har inom trettio dagar innan kon
kursansökningen gjordes eller under 
Liden därefter till dess beslulet om 
egendomsavlräde meddelades egen
dom tagits i miit .för borgenärs ford
ran, skall den förmånsriitt eller be
talning som vunnits genom utmiil
ningen på talan av konkursboet gå 
åler. Har borgenär ej fåll betalning 
när den riill snm vzmnils genom ut
mätningen skall gå åter, behöver sär
skild talan dock ej väckas. 

33 §.2 

Har vid - - - konkursansökningen gjordes. 
Diir dödsbos egendom blivit av- Diir dödsbos egendom blivit av-

triidd till konkurs på ansökning, som triidd till konkurs på ansökning, som 
gjorls inom en månad från det gjorts inom en månad från det 
bouppteckning förriilladcs eller ti- bouppteckning förriitlades eller ti
den därför tilliindagick eller, om cf- den därför tilliindagick eller, om ef
ter ansökning inom sålunda stadgad ter ansökning inom sålunda stadgad 
tid egendomen blivit avträdd till för- ticl egendomen blivit avträdd till fiir
vallning av boutredningsman, inom vallning av houtredningsman, inom 

1 Senaste lydelse 1967: 5:33. 
2 Senaste lydelse 19:33: ::!24. 
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en månad från det bontredningsman 
förordnades, skall, ändå att rätt till 
återvinning ej föreligger enligt vad 
förut i detla kapitel är sagt, avtal, 
som för dödsboet slutits till skada för 
borgenärerna, på talan av konkurs
boet återgå, om den, med vilken avta
let ingicks, hade skiilig anledning Lill 
antagande, att dödsboet var på obe
stånd. Har, efter dödsfallet, borgenär 
till skada för ii\Tiga borgenärer er
hållit betalning eller fått utrnst pant 
till sig överlämnad, skall i konkursen 
vad nyss iir sagt om återgång av avtal 
äga tillämpning. Är inteckning sökt i 
dödsboets egendom på grund av 
medgivande, som liimnats efter döds
fallet eller som av elen döde givits för 
fordran, vid vars tillkomst sådan sä
kerhet ej betingats, och är ej fråga 
om inteckning, som inom den i 11 
kap. 2 § jordabalken stadgade tid 
sökts för fordran, som där avses, 
skall, diir konkurs inträffar såsom 
nyss sagts, städse gälla vad i 2!) § iir 
stadgat om inteckning. 
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en månad från det boulredningsman 
förordnades, skall, ändå att riitt till 
återvinning ej föreligger enligt vad 
förut i dctla kapitel är sagt, avlal, 
som för dödsboet slutits till skada för 
borgenärerna, på talan av konkurs
boet återgå, om den, med vilken avta
let ingicks, hade skälig anledning till 
antagande, all dödsboet var på obe
stånd. Har, efler dödsfallet, borgenär 
till skada för övriga borgenärer er
hållit betalning eller mu utfäst pant 
till sig överliimnad, skall i konkursen 
vad nyss iir sagt om ålergång av avtal 
äga tillämpning. Är inteckning av 
skuldebrev sökt i dödsboets egendom 
på grund av medgivande, som Jfön
nats efter dödsfallet eller som av den 
diide givils för fordran, vid vars till
komst sådan siikerhet ej betingats, 
skall, diir konkurs intdffar, såsom 
nyss sagts, stiidse giilla vad i 29 § är 
stadgat om inteckning. 

70 §. 

Finnes i boet fast egendom, iigc 
förvaltaren hos vederbörande myn
dighet äska försäljning därav i den 
ordning 11lsölmingslagen bestämmer. 
Egendomen må jämviil siiljas i an
nan ordning, så framt förvaltaren 
finner det för boet fördelaktigare och 
rättens ombudsman till försiilj
ningen Jiimnar bifall; vägrar han bi
fall, begiire förvaltaren borgenärer
nas samtycke. Ej må i något fall för
säljning av fast egendom ske annor
ledes iin å auktion, med mindre gäl
denären det medgiver. 

Har auktion å fast egendom, som 
hör till boet, hållits i den ordning ut
siikningslagen bestämmer utan alt 
försäljning kommit till stånd, må 
förvallarcn underlåta au vidtaga yt
terligare åtgärder för egendomens 
försäljning. Har auktion i nyss
nämnda ordning ej ägt rum, men 

Finnes i boet fast egendom, iige 
förvaltaren hos vederbörande myn
dighet begiira försiiljning därav i den 
ordning som gäller för utmätt sådan 
egendom. Egendomen må j iimviil säl
jas i annan ordning, så framt förval
taren finner 1lcl för boet fördelakti
gare och ri:ittcns ombudsman till för
säljningen liimnar bifall; viigrar han 
bifall, begäre förvallaren borgcniircr
nas samtycke. Niir det lämpligen kan 
ske, skall f iirvaltaren inhämta gälde
närens mening beiräff ande försälj
ningen. 

Har auktion å fast egendom, som 
hör till boet, hållits i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egendom 
utan att försäljning kommit till 
stånd, må förvallaren underlåta alt 
vidtaga ytterligare åtgärder för egen
domens försiiljning. Har auktion i 
nyssniimnda ordning ej ägt rum, 
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föreligger anledning till antagande, 
att sådan auktion ej kommer att leda 
till försäljning, iigc förvallarcn med 
samtycke av ombudsmannen under
låta att föranstalta om egendomens 
avyttrande, diir de borgenärer, som i 
konkursen bevakat fordringar, för 
vilka egendomen häf iar enligt 17 
kap 9 .§ handelsbalken eller 11 kap. 
2 .§ jordabalken eller som skola ur 
egendomen utgå med förmånsrätt 
framför intecknad fordran, det till
städja. 

Varder auktion å boets fasta egen
dom utsatt alt hållas i den ordning 
utsökningslagcn stadgar, åligge det 
förvaltaren att före auktionen eller, 
där jämlikt 102 .§samma lag särskilt 
sammanträde skall hållas, före det 
sammanträde till auktions{ örrätla
ren avlämna behållning, som under 
konkursen av egendomen uppkom
mit, så ock före konkursen uppkom
men behållning, som på grund diirav 
att verkställighet, varom i ;u .§ andra 
stycket f örmiiles, inslällls blivit till 
förvaltaren överlämnad. Behållning, 
som ej ::ålunda avlämnas, skall, där 
egendomen f örsålls vid auktion, som 
nyss sagts, tillhandahållas auktions
f örriitlaren före det sammanträde, 
då fördelning av köpeskillingen skall 
äga rum, men eljest innan slutlig ut
delning sker överlämnas till överexe
lmfor att på siitt och i den ordning 
ufaökningslagcn bestämmer i fråga 
om medel, som inf llltit under tvångs
förvaltning, emellan rättsägame för
delas. 

52 

(Föreslagen lydelse) 

men föreligger anledning lill anta
gamle, alt sådan auktion ej kommer 
att leda till försiiljning, äge förvalta
ren med samtycke av ombudsman
nen underlåta att föranstalta om 
egendomens avyttrande, där de bor
genärer som i konkursen bevakat 
fordringar, vilka skola utgå med sär
skild f örmånsriitt eller bättre rätt ur 
egendomen, samlycka därtill. 

Varder auktion å boets fasta cgen
uom utsatt att hållas i den ordning 
som gäller f 1)r utmätt sådan egen
dom, åliggc det förvaltaren att före 
bcvakningssammanträdet avlämna 
behållning, som under konkursen av 
egendomen uppkommit. Behållning 
som ej avlämnas före bevaknings
sammanlriidet skall, om egendomen 
säljes, avlämnas före tillträdesdagen 
och i annat fall innan slzztutdelning i 
konlwrsen sl>er. 

Förvaltaren skall även senast vid 
bevakningssammanträde för auktion 
på fast egendom anmäla arvode, an
nan lwstnad och i konkursen beva
kade fordringar som böra beaktas 
vid egendomens försäljning. I den 
mån det är påkallat skall han också i 
ärendet föra talan för borgenärer 
som ha förmånsrätt enligt 10 eller 
11 .§ fiirmånsrättslagen (1970: 979). 
Förualtaren skall genom brev under
riitta borgcniir om anmälan som han 
gör eller yrkande som han f ramstäl
ler på dennes vägnar. 

71 §.1 

Vill förvaltaren - - - - - - - - - kan ske. 
Lös egendom - - - - - - - - försäljningen beroende. 
Samtycke som - - - - - - - gäldenärens rörelse. 
Skall helt fartyg eller gods i fartyg Skall helt fartyg eller gods i fartyg 

säljas, äge förvaltaren, där fartyget säljas, ~-ige förvaltaren, diir fartyget 
finnes å ort inom riket, hos vederbii- finnes å ort inom riket, begära för
rande utmätningsman äska försälj- säljning i den ordning som gäller för 

1 Senaste lydelse 1967: 14-1. 
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ning i den ordning, som om dylik 
egendom, den där blivit utmätt, sär
skilt är stadgad. Är fartyg, som skall 
säljas, inlecknat för gäld, må det ej 
säljas annorledes iin utmätningsvis, 
med mindre inteckningshavare, vil
kens fordran ej kan till fullo gäldas, 
likväl samlyckcr till försäljningen 
samt, om fartyget inköpts av annan, 
för inleckningens dödande avlämnar 
inteckningshandlingen till den, som 
utses av honom och köparen. 

Är fråga om försäljning av luflfar
tyg eller av intecknade reservdelar 
till sådant farlyg och finnes egendo
men inom rikel, skall vad i 70 § 
första och andra slyckena sägs äga 
motsvarande tilliimpning. Vill för
valtaren, ehuru auktion ej ägt rum i 
den ordning som för ulmiitt sådan 
egendom iir sladgad, med ombuds
mannens samtycke underlåta att för
anstalta om egendomens ~wytlrande, 
skall dock därtill lämnas tillståJHl av 
de borgenärer, som i konkursen be
vakat fordran, för vilken egendomen 
på grund av inteckning häftar eller 
med vilken iir förenad luftpanlrält i 
egendomen eller varmed följer riHt 
att såsom siikerhet kvarhåJia egendo
men eller fönnånsriilt som i 11' kap. 
4 .§ handclsbalkcn sägs. Gods i luft
farlyg skall säljas i samma ordning 
som gods i sjögående fartyg. 

Skall giildenären tillkommande 
rätt till andel i inteckning som belas
tar hans fas la egendom eller lnftfar
tyg eller till sädant fartyg hörande 
reservdelar säljas, låte förvaltarC'n 
innan försii ljning sker anskaffa sär
skild inteckningshandling å det giil
denären 1illkomnrnnde beloppet, där 
laga himler däremot icke möter. 
Skall förstiljning ske av intecknings
handling, som innehaves av gäldenä
ren och för vilken han är personligen 
ansvarig, vare förvallaren pliktig att, 
där ej gälclenären meclgiver, att 
handlingen må försälj as med bibe
hållande av hans ansnffighet, förse 
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utmätt sådan egendom. Är fartyg, 
som skall säljas, intecknat för giild, 
må det ej säljas annorledes än ut
mälningsvis, med mindre inlecl<
ningshavare, vilkens fordran ej kan 
till fullo gäldas, likväl samtycker Lill 
försäljningen samt, om fartyget in
köpts av annan, för inteckningens 
dödande avlämnar inteclmingshand
Jingen till den, som utses av honom 
och köparen. 

Är fr{tga om försäljning av luftfar
tyg eller av intecknade reservdelar 
Lill sådant fartyg och finnes egendo
men inom riket, skall vad i 70 § 
första och andra styckena siigs äga 
molsvarande tillämpning. Vill för
valtaren, ehuru auktion ej ägt rum i 
den ordning som för utmätt sådan 
egendom är stadgad, med ombuds
mannens samtycke underlMa att för
anstalta om egendomens avyttrande, 
skall dock därtill lämnas tillstånd av 
de borgenärer, som i konkursen be
vakat fordran, för vilken egendomen 
på grnnd av inteckning häftar eller 
med vilken iir förenad luftpanlräll i 
egendomen eller varmed följer räll 
alt såsom säkcrhel kvarhålla egendo
men eller förmånsrätt enligt 10 eller 
11 § förmånsrätts/agen (1970: 979) 
Gods i Iuftfartyg skall siiljas i samma 
ordning som gods i sjögående fartyg. 

Skall gäldenären tillkommande 
riitl till andel i inteckning som belas
tar hans lnftfartyg eller till sådant 
fartyg hörande reservdelar s~ilj as, 
rnte förvallaren innan försäljning 
sker anskaffa si:irsk ild inlecknings
handling {t det giildenären tillkom
mande beloppet, där laga hinder där
C'mot icke möter. Skall försiiljning 
ske av inteckningshandling. som in
nehaves av giildenären och för vilken 
han i:ir persönligen ansvarig, vare 
förvaltaren pliklig alt, diir ej gäl<k
n~iren medgiver, att handlingen må 
försälj as mC'd bibehållande av hans 
ansvarighet, förse handlingen med 
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handlingen med påskrift, varigenom 
gäldenären frikallas från ansvarig
het. 
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påskrift, varigenom gäldenären fri
kallas från ansvarighet. 

Bestämmelserna i 70 § sista styc
ket äga motsvarande tillämpning, 
när gäldenären tilllzörig lös egendom 
under konkursen skall säljas i den 
ordning som gäller för utmätt sådan 
egendom. Vad där sägs om talan för 
borgenärer gäller även borgenärer 
som lza f6rmånsrätt enligt 12 § för
månsrättslagen. 

73 §.1 

Har borgenär - - - - - - - - som influtit. 
Vill ej borgenären föranstalta om Vill ej borgenären föranstalta om 

försäljningen, äge förvaltaren diirom försäljningen, äge förvaltaren diirom 
besörja. Dock må inteckning i fast besörja. Dock må inteckning i luft
cgendom eller i luftfartyg eller re- fartyg eller reservdelar till sådant 
servdclar till sådant fartyg, vilken fartyg, vilken blivit av ägaren till den 
blivit av ägaren till den intecknade intecknade egendomen lämnad så
egendomen lämnad såsom pant, icke som pant, icke av förvallaren siiljas, 
av förvaltaren säljas, utan iige han utan äge han allenast låta siilja den 
allenast låta sälja den riitt till andel i rätt till andel i inteckningen, som ef
inteckningen, som efter ty siirskill är ter ty särskilt är stadgat må till-
stadgat må tilkomma giildenären. komma gäldeniiren. 

76 §.1 

Finne1· förvaltaren det i 74 § före
skrivna kungörelsesätt icke vara äg
nat att bereda kungörelsen nödig of
fenllighel, ankomme på honom att 
vidtaga de ytterligare Mgärder, som 
må anses erforderliga. Skulle han i 
något fall anse tillfyllest, alt auktio
nen kungöres i mindre utsträckning 
än i niimnda paragraf stadgas, be
gäre samtycke därtill av rättens om
budsman. Inskriinkning i fråga om 
kungörande av auktion å fast egen
dom eller luflfartyg eller intecknade 
reservdelar till sådant fartyg må 
dock icke äga rum utan gäldenärens 
samtycke; ej heller må sådan in
skränkning ske bctriiffan<le kungö
rande av auktion å annan lös egen
dom, vari borgenär har panträtt eller 
annan särskild förmånsrätt, som i 17 

1 Senaste ly<lclsc 1955: 2:!6 (jfr 1955: 629). 

Finner förvaltaren det i 7 4 § före
skrivna kungörelsesätt icke vara äg
nat att bereda kungörelsen nödig of
fentlighet, ankomme på honom att 
vidtaga de ytterligare åtgärder, som 
må anses erforderliga. Skulle han i 
något fall anse tillfyllest, att auktio
nen kungöres i mindre utsträckning 
än i nfönnda paragraf stadgas, be
gärc samtycke därtill av rättens om
budsman. Inskränkning i fråga om 
kungörande av auktion å fast egen
dom eller luflfarlyg eller intecknade 
reservdelar till sådant fartyg må 
dock icke äga rum utan gäldeniirens 
samtycke; ej heller må sådan in
skriinkning ske betriiffande kungö
rande av auktion å annan lös egen
dom, vari borgcniir har panträtt eller 
annan särskild förmånsrätt, som av-



LU 1971: 11 

(Nuvarande lydelse) 

kap. lzandelsbalken sägs, med 
mindre den borgenär samtycker 
därtill. 
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ses i förmånsrättslagen (1.970: 979), 
med mindre den borgenär samtycker 
därtill. 

78 §. 

Har förlikningsanbwl angående 
osäker eller tvistig tillgång blivit 
gjort och finner förvaltaren fördel
aktigt för konkursboet, att det an
bud antages, begäre samtycke därtill, 
då tillgången utgöres av fast egen
dom, av borgenärerna men eljest av 
rättens ombudsman; godkänner han 
ej anbudet, äge förvaltaren hän
skjuta frågan till borgenärerna. Ej 
må dock förlikning avslutas innan 
gäldenären fått till{ älle alt yttra sig 
däröver. Vägrar gäldenären sitt sam
tycke till förlikning, som avser ägan
derätt till fast egendom, vare frågan 
därom förfallen. Motsätter han sig 
förlikning angående annan egendom, 
vare det ej hinder för förlikningen; 
dock äge han själu utföra tvisten, där 
han ställer säkerhet för vad i förlik
ning bjudes. 

Har förlikningsanbud gjorts an
gående osäker eller tvistig tillgång 
och finner förvaltaren fördelaktigt 
för konkursboet att anbudet antages, 
skall han inhämta samtycke därtill 
av borgenärerna, när tillgången ut
göres av fast egendom, och eljest av 
rällcns ombudsman. Godkänner 
denne ej anbudet, äger förvallarcn 
hänskj ula frågan till borgenärerna. 
När det lämpligen kan ske, skall för
ualtaren inhämta gäldenärens me
ning innan förlikning ingås. Motsät
ter sig gäldenären förlikningen och 
ställer han säkerhet för vad som bju
des genom den, har han rätt att själv 
utföra tvisten. 

138 §. 

För fordringar, som ej utgå med 
förmånsrätt, skall, om rånta är ut
fäst eller eljest lagligen iiger rum, 
ränteberäkning emellan borgenä
rerna inbördes upphöra från den 
dag, då beslutet om egendornsavträde 
meddelades; dock skall ränta beräk
nas till den dag, från vilken tiden för 
klander mot utdclningsförslag, vari 
sådan fordran upptagils, är att 
räkna, där boet förslår till gäldande 
av mer än kapitalbeloppet av alla be
vakade fordringar utom böter, och 
skall i sådant fall å fordran, för vil
ken ränta ej är utfäst eller eljest lag
ligen äger rum, ränta beräknas efter 
fem för hundra om året från elen 
dag, då nämnda beslut meddelades, 
till den dag, från vilken klandertid 
såsom nyss iir sagt skall räknas. 

För fordringar, som ej utgå med 
förmånsrätt, skall, om riinla är ut
fäst eller eljest lagligen äger rum, 
ränteberäkning emellan borgenä
rerna inbördes upphöra från den 
dag, då beslutet om cgendomsavlräde 
meddelades; dock skall ränta beräk
nas till den dag, från vilken tiden för 
klander mot utdelningsförslag, vari 
sådan fordran upptagils, är att 
räkna, där boet förslår till giildande 
av mer än kapitalbeloppet av alla be
vakade fordringar utom sådana som 
avses i 19 .§ förmånsrätts/agen 
(1970: 979), och skall i sådant fall å 
fordran, för vilken ränta ej är utfäst 
eller eljest lagligen äger rum, riinta 
beräknas efter fem för hundra om 
året från den dag, då nämnda beslut 
meddelades, till den dag, från vilken 
klandcrtid såsom nyss är sagt skall 
räknas. 
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

Å fordran - - - - - - - - - - - egendomsavträde meddelades. 
lJ tgår fordran - - - - - - - - - - å bctalningsdagen. 

143 §. 
Har borgenär förmånsrätt enligt 

17 kap. 4 § handelsbalken, må ho
nom medgivas att innan uhlelning 
enligt vad ovan är stadgat äger rum 
lyfta betalning för sin fordran, i den 
mån tillgängliga medel di-irtill finnas. 

Har borgenär förmånsrätt enligt 
10 eller 11 § f örmånsrättslagen 
(1970: 979), må honom medgivas att, 
innan utdelning enligt vad ovan iir 
stadgat äger rum, lyfta betalning för 
sin fordran, i den mån tillgängliga 
medel därtill finnas. 

Har borgcniir - - - - - - - - - den egendom. 
övriga förmånsberättigade - - - - - tillgång därtill. 
Ändå att - - - - - - - - - - meddelade bestämmelser. 

195 §. 

Vad i denna lag är stadgat beträf
fande borgenär, som har lös egen
dom såsom pant eller eljest under 
pantrält i handom, skall äga motsva
rande tilliimpning i fråga om borge
när, som innehar lös egendom med 
rätt att den till säkerhet för sin ford
ran kvarhfalla; dock gälle vad nu är 
sagt icl:e i avseende å hyresvärds el
ler jordiigares rätt att kvarhålla 
egendom lill säkcrl1et för f ordmn 
hos hyresgäst eller arrendator. 

Jl cd panträtt i fast egendom lik
ställes vid tillämpning av denna lag 
annan särskild f örmån.~rätt som gäl
ler i egendomen och ej grnndas på 
utmätning. 

Vad i denna lag är stadgat beträf
fande borgeniir, som har lös egen
dom såsom pant eller clj est nnder 
pantrält i handom, skall äga motsva
rande tillämpning i fråga om borge
när, som innehar lös egendom med 
rätt all den till säk,erhet för sin ford
ran kvarhålla. 

216 §. 
Varder konkursansökning, som 

gjorts av borgenär, ej bifallen och 
befinnes borgeniiren hava, då lrnn in
gav ansökningen, saknat skälig an
ledning lill antagande, att gäldenä
ren var på obestånd eller i fall, va
rom i 3 och 4 §§ stadgas, att omstän
dighet, som där siigs, förelåg, vare 
borgenären pliklig att, om gäldenä
ren det yrkar, crsälla den skada, som 
skäligen må anses hava tillskyndals 
gäldenårcn genom ansökningen och 
dess handläggning. 

Variler konkursansökning, som 
gjorts av borgenär, ej bifallen och 
befinnes borgenären hava, då han in
gav ansökningen, saknat skiilig an
ledning till antagande, att giilllenii
rcn var på obestånd eller i fall, var
om i 3 § stadgas, att omständighet, 
som där sägs, förelåg, vare borgenä
ren pliktig alt, om giildeniiren det yr
kar, ersätta den skada, som skäligen 
må anses hava tillskyndals giildei1ä
ren genom ansökningen och dess 
handläggning. 
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1. Denna lag lriider i kraft den 1januari1972. 
2. Vad som föreskrives i 24, 70, 71 och 78 §§ i deras nya lydelse tillämpas 

när fråga iir om försäljning eller förlikning som äger rum efter ikraftträdan
det. Därvid gäller hänvisningarna till 10, 11 eller 12 § förmånsrättslagen 
(1970: 979) i stället motsvarande bestämmelser i 17 kap. handelsbalken, i den 
mån det föranledes av övergångsbestämmelserna till förmånsrätlslagcn. 

3. Vad i 195 §i dess äldre lydelse sägs om hyresvårds eller jordägares rätt 
att kvarhålla egendom till siikerhet för fordran hos hyresgäst eller arrendator 
äger fortfarande tillämpning, om sådan rätt beslår enligt 34 § lagen 
(1970: 995) om införande av nya jordabalken. 

4. I övrigt tillämpas äldre lag, när konkursansökningen gjorts före ikraft
triidandct. Äldre lydelse av 29 och 33 §§ tillämpas, när borgenär sökt inted:
ning i fast egendom på grund av medgivande som H:imnats före ikraftträdan
det. 

6) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i ackordslagen ( 1970: 847) 

Härigenom förordnas, att 16 § ackordslagen (1970: 847) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslayen lydelse) 

16 §. 
Sedan förhandling - - - - - - - - ackordet faslsfalles. 
Bcsliimmclscrna i 31 § konkursla- Sökes återvinning av f iirmånsriitf 

gen om åtcrninni11g av betalning eller bclalning som vunnits genom 
genom utmätning äger motsvarande 11lmiilning, får rälten förordna att 
tilliimpning i fråga om förmånsrätt fortsatt verkställighet av ulmiil
som borgenär vunnit genom utmät- ningen tills vidare ej fär iiga rum. 
ning. Riilten får även förordna, att 
fortsatt verksliillighel av ulmiil-
ningen Lills vidare ej får iiga rum. 

Denna lag lriider i kraft den 1januari1972. 
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7) Förslag 

till 

Lag 

om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. 

Härigenom förordnas som följer 

1 § 

58 

Utmätt luftfartyg och utmätta intecknade reservdelar till luftfarlyg säljes 
av överexekutor. Försäljningen skall ske på offentlig auktion. 

I fråga om vissa främmande luftfartyg eller intecknade reservdelar till så
dana luftfartyg tillämpas jämte denna lag lagen (1955: 229) i anledning av 
Sveriges tillträde Lill 1948 års konvention rörande internationellt erkännande 
av rätt till luftfarlyg. 

2 § 
Vad i denna lag sägs om utmätt luftfartyg eller utmälla intecknade reserv

delar till luftfartyg gäller i tillämpliga delar även när sådan egendom skall 
säljas exekutivt under konkurs. 

3 § 
Utmätt luftfarlyg eller utmätta intecknade reservdelar bör säljas inom 

fyra måndcr från utmätningen, om ej hinder möter eller anstånd beviljas en· 
ligt andra stycket. 

Anstånd med försäljningen rnr beviljas på begäran av utmätningssökan·· 
den eller ägaren. På begiiran av ägaren får anstånd beviljas endast om sökan
den medger det eller särskilda skäl till anstånd föreligger. 

4 § 
Borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av den utmätta egendo

mens försäljning får utlösa sökanden. Han Lräder diirigenom i sökandens 
stiille. 

Den som vill utlösa sökanden skall, innan egendomen sålts, till överexeku
tor betala sökandens fordran och kostnad för vilken denne svarar. 

5 § 
Hör egendomen till konkursbo, kan borgenär, som i konkursen bevakat 

fordran varmed är förenad luftpanlrätt eller för vilken egendomen svarar på 
grund av inteckning eller varmed är förenad retentionsrätt eller förmånsrätt 
enligl 10, 11 eller 12 § förmånsrätlslagen (1970: 979), begära alt egendomen 
säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur egendomen är ostridig 
eller styrkes. 

Bestämmelserna i 4 § äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt atl ut
lösa den som anslutit sig enligt första stycket. 
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6 § 
Auktion skall kungöras på lämpligt sätt minst sex veckor i förväg. Kungö

relsen skall innehålla uppgift om sammanträde för fördelning av köpeskil
lingen. 

Innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktionen skall i kungörelsen 
uppmanas all anmäla sin rätt till överexekutor senast vid auktionen. 

7 § 
Minst en månad före auktionen skall underrättelser om försäljningen sän

das i rekommenderade brev till sökanden och ägaren samt till kända borge
närer som har luftpanträtt, inteckning eller retenlionsrätt. Blir sådan bor
genär känd senare, skall underrättelse genast sändas till honom. Innehåller 
inskrivningsboken uppgift om adress, skall den användas. Underrättelse till 
utrikes ort skall om möjligt sändas med flygpost. 

8 § 
Har auktionen ej blivit utlyst så som angivits i 6 och 7 §§,skall den instäl

las och ny Lid utsättas, om bristen är väsentlig och ej kan avhjälpas på annat 
sätt. 

9 § 
Vid början av auktionen skall lämnas en kortfattad redogörelse för inne

hållet i handlingarna och för vidtagna åtgärder. Innehavare av fordran som 
bör iakttagas vid auktionen skall uppmanas att anmäla den. Har sådan ford
ran anmälts hos överexekutor före auktionen, skall det meddelas. 

Närvarande sakägare skall beredas tillfälle att yttra sig om anmälda an
språk och de villkor som skall gälla för försäljningen. 

När förhandlingen avslutats, upprättas sak.ägarförteckning. 

10 § 
I sakägarförteckningen upptages, förutom exekulionsfordringen, fordran 

för vilken egendomen svarar på grund av luftpanträtt, inteckning eller reten
tionsrätt samt kostnaden för förfarandet. 

Om egendomen hör till konkursbo, upptages iiYen arvode och annan kost
nad för egendomens förvaltning under konkursen. Är egendomen därjämte 
utmätt, upptages fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 10, 11 eller 
12 § förmånsrättslagen (1970: 979). 

Med fordran avses även rätt till betalning på grund av ägarhypotek. 

11 § 
Fordringarna upptages efter det företräde som giiller enligt lag. Kostnaden 

för förfarandet upptages närmast före exckutionsfordringen. 
Fordran upptages i förteckningen även om den är beroende av villkor eller 

tvistig. Är inteckning sökt men ännu ej beviljad, upptages fordringen med 
det företräde som tillkommer den, om inteckningen beviljas. 

När försäljning begärts av förvaltaren i konkurs, anses konkursboet som 
sökande utan förmånsrätt, om ej anslutning enligt 5 § ägt rum. 

12 § 
Fordran upptages med det belopp till vilket den beräknas uppgå den dag 

då fördelningssammanträde skall äga rum. Fordran, som ej år förfallen till 
betalning och icke löper med ränta före förfallodagen, upptages med det 
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helopp som efter fem procents årlig ränta utgör fordringens värde nämnda 
dag. Motsvarande gäller, om utfäst ränta är lägre än fem procent. 

Riinta på intecknad fordran beräknas för ell år, om det ej visas att den står 
inne för annan lid. Ägarhypolek upptages utan ränta, om det ej iir utmiitt. 

13 § 

I övrigt anges i saldgarförteckningen 
1. sammanlagda beloppet av fordringar med bällre rätt än exekntions

fordringen och kostnaden för förfarandet (skyddsbeloppel) samt vilka 
fordringar som är skyddade, 

2. det lägsta bud som måste avges för att egendomen enligt 15 § skall få 
säljas, 

3. bctalningsvillkoren. 
Om reservdelar skall säljas på begäran av borgcntir som ej har inteckning 

för sin fordran, får skyddsbeloppet ej i något fall bestämmas högre än till två 
tredjedelar av det värde som åsatts reservdelarna enligt 73 § utsökningslagen 
(1877: 31 s. 1). 

14 § 

Vid försäljning av flera luflfartyg skall varje fartyg utropas för sig. Luft
fartyg som är i samme ägares hand och svarar för samma fordringar skall 
dock utropas gemensamt, om iigaren eller borgeniir ej begär siirskild försälj
ning av visst eller vissa fartyg. Siirskild sakiigarförteckning skall upprätlas 
för egendom som utropas för sig. Beträffande fordran för vilken flera luflfar
tyg svarar skall i förteckningen anmärkas, att mindre belopp än förteck
ningen anger kan komma alt falla på egendomen till följd av all köpeskil
lingen för annan egendom Himnar tillgång till helalning av fordringen eller 
del därav. 

Första stycket iiger motsvarande tillämpning vid försäljning av luftrarlyg 
jämte intecknat lager av reservdelar. Luftfarlyg och reservdelslager får dock 
ej ulropas gemensamt, om fordran bevakats av horgeniir som ej har intecl\.
ning i reserwklarna. 

Lager av resernlclar som ej ulropas gemensamt med luflfarlyg kan på hc
gärnn av lagrets ägare eller borgenär utropas i skilda poster, mecl förhehåll 
all fiirsäljning av sådan post sker endast om försäljningen med hiinsyn även 
till de bud som avges för andra poster kan godkfömas enligt 20 §. 

15 § 

Vid försäljningen skall skyddsbeloppel Läckas av köpeskillingen för egen
domen och andra medel som finns att tillgå. 

16 § 

Köpeskillingen skall betalas kontant. Efter medgivande av inteckningsha
vare får dock kapitalbeloppet av intecknad fordran som faller inom köpeskil
lingen inneslå i avr~ikning på denna, om det ej är fråga om sådan fordran 
som avses i 11 § andra stycket. Omfattar inteckningen flera luflfarlyg eller 
luflfarlyg jämte reservdelar, får fordringen innestå endast om all den inteck
nade egendomen blivit utmätt och säljes vid gemensamt utrop. 

I sakägarförtcclrningen skall anmärkas, om fordran ej fär innestå. 
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17 § 
Den som ropar in egendomen är skyldig att efler inropet lämna handpen

ning som motsvarar en sjättedel av köpeskillingen, dock ej mindre iin den 
kostnad för förfarandet som skall utgå ur egendomen. 

Handpenningen skall betalas kontant, om ej inroparen sliiller säkerhet för 
beloppet. 

Staten, kommun, landslingskommun och kommunalförbund behöver ej 
fänma handpenning eller stiilla säkerhet men blir i fall som avses i 23 § er
sättningsskyldiga intill motsvarande belopp. 

Ognlden del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid det 
sammanträde som enligt 6 § kungjorts för köpeskillingens fördelning. 

föir köpeskillingen till fullo belalats, får köparen komma i besittning av 
egendomen. 

18 § 
På begäran av de sakägare vilkas rätt beror därav kan försäljningen, så

vitt avser annat än erläggande av handpenning och den återstående kontan
ta köpeskillingen samt köparens rätt att komma i besittning av egendomen, 
ske på andra villkor än som anges i denna lag. Skyddsbeloppet får höjas, 
även om borgenär som ej själv begärt försäljning motsätter sig det. 

19 § 
Innan egendomen ropas ut, skall redogörelse lämnas för innehållet i sak.

ägarförteckningen. Upplysning skall lämnas, att egendomen ropas ut under 
förbehåll att inrop skall prövas enligt 20 §. 

20 § 
Innan inrop godtages, skall överexekulor pröva om det i 15 § angivna vill

koret för försäljning iir uppfyllt. 
Utan hinder av första stycket skall inrop godtagas, om samtliga berörda 

sak.ägare medger det. Sökanden kan medge, att inrop godtages fastän kostna
den för förfarandet ej blivit täck!:. 

Inrop får ej mot sökandens bestridande godtagas, om exckutionsford
ringen ej täckes. 

21 § 
Sedan inrop godtagits, skall inroparen omedelbart lämna föreskriven 

handpenning. överexekutor kan dock på begäran göra ett kort uppehåll i 
handHiggningen för all bereda inroparen tillfälle att anskaffa handpenning, 
om uppehället ej kan antagas medföra beaklansviird olägenhet. Lämnas ej 
handpenning, skall egendomen ropas ut på nytt. 

Fullgör ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 17 § fjiirde stycket, är 
inropet ogilligl. 

22 § 
Har inrop blivit ogiltigt enligt 21 § andra stycket, skall nytt försäljnings

försök göras, om ej sökanden avstår diirifrån. 
Om ny auktion skall hållas, äger 6-21 §§ motsvarande tillämpning. An

mälan som skett för en auktion gäller även för senare auktion. 
Skall nytt försäljningsförsök ej göras, går utmätningen åter. Detta gäller 

dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan vidtagna åt
gärder. 
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23 § 

Niir ny auktion hålles sedan inrop blivit ogilligt enligt 21 § andra stycket, 
skall handpenningen tagas i anspråk i den mån det behövs för all samman
lagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen jämte sex pro
cents årlig ränta därå från utsatt dag för köpeskillingens fördelning till och 
med den nya dagen för sådan fördelning och för att även kostnaden för den 
nya auktionen skall täckas. Delta gäller även om ändrade förhållanden in
trätt. Vad som ej behöver Lagas i anspråk skall återlämnas, niir den nye inro
paren fullgjort sin bctalningsskyldighet. Blir egendomen ej såld vid den nya 
auktionen, är hela handpenningen förverkad. 

Hålles ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning av kost
nader för förfarandet som blivit onyttiga. Vad som ej behöver tagas i anspråk 
återlämnas. 

24 § 

I fråga om fördelning av köpeskilling och andra tillgängliga medel iigcr 
vad som enligt 143-166 §§ utsökningslagen (18i7: 31 s. 1) giillcr beträf
fande fast egendom motsvarande tilliimpning. I fall som avses i 13 § andra 
stycket får dock den som har inteckning i reservdelarna ej till skada for bor
gcniir som icke har inteckning göra sin rätt gällande till högre belopp än som 
svarar mot två tredjedelar av köpeskillingen för reservdelarna minskad med 
kostnaden för förfarandet. Därvid skall i fall som avses i 23 § handpenning 
för reservdelarna läggas till köpeskillingen, i den mån den ej skall tillkomma 
iilroparen. 

Angående klagan över överexekutors åtgärd vid auktion eller i fråga om 
fördelning som avses i första stycket gäller vad som i ulsölmingslagen före
skrives för motsvarande ärenden som rör fast egendom. 

25 § 

Köparen skall fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 17 § fjärde stycket, 
även om auktionen överklagas. 

Utan hinder av atl auktionen överklagats får köparen komma i besittning 
av den sålda egendomen, om ej förordnande enligt 218 § 3 mom. utsöknings
lagen (1877: 31 s. 1) meddelats innan han blivit berättigad därtill. Får han 
på grund av sådant förordnande ej komma i besittning av den sålda egen
domen och är hindret ej hävt inom tre månader från utsatt dag för köpe
skillingens fördelning, får han frånträda köpet och återfå vad han betalat 
jämte därå upplupen ränta, om han gör anmälan därom hos överexekulor 
medan hindret alltjämt beslår. 

1. Denna lag trtider i kraft den 1 januari 1972. Genom lagen upphäves la
gen (1955: 235) mecl siirskilcla bestämmelser om försäljning av utmätt luft
fartyg m. m. 

2. Nya lagens bestämmelser om kungörande av och underrättelse om auk
tion skall tilliimpas före ikrafttriidandet, om auktionen skall äga rum efter 
ikraftträdandet. 

3. Har auktion hållits före ikraftträdanclct, tillämpas äldre bestämmelser i 
fråga om inropares förpliktelser samt köpeskillingens fördelning och vad 
som har samband därmed. 
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4. övergångsbestämmelserna till lagen (1967: 143) angående ändrad ly
delse av 4 och 7 § § lagen den 12 maj 1955 (nr 235) med särskilda bestämmel
ser om försäljning av utmätt luftfartyg m. m. äger motsvarande tillämpning 
med avseende på nya lagen. 

5. Bestämmelserna i 3 § nya lagen äger icke tillämpning i fråga om ut
tagande av böter, viten eller annan med brott förenad påföljd, som innefattar 
betalningsskyldighet, och icke heller vid indrivning av vad som i mål eller 
ärende vid domstol eller eljest i samband med rättegång utgått av allmänna 
medel och som enligt domstolens beslut skall återgäldas. 

6. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som 
ersalts genom bestämmelse i nya lagen, tillämpas i stället den nya besUim
melsen. 

8) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i lagen (1955: 229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års 

konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg 

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1955: 229) i anledning av Sveriges 
tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt 
till lnftfartyg, 

dels att 6 § skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i 8 § ordet "luftfartsstyrelsen" skall bytas ut mot "luftfartsverket". 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

6 §. 

Där försäljning av luftfartyg eller 
i 4 § omnämnda reservdelar till så
dant fartyg skall äga rum i den 
ordning, som stadgas i lagen med 
särskilda bestämmelser om försälj
ning av utmätt luf tfartyg m. m., 
åligge den som påkallat försälj
ningen att till auktions{ örrättaren 
ingiva ett av vederbörande myndig
het i den stat där fartyget är regi
strerat utfärdat gravationsbevis an
gående egendomen jämte styrkt 
översättning av beviset ävensom att, 
då fråga är om luftfartyg, senast en 
månad före auktionen låta kungöra 
försäljningen å registreringsorten 
enligt där giillande lag. Inom samma 

När exel.:uliv försiiljning av luft
fartyg eller i 4 § omnämnda reserv
delar till sådant fartyg skall äga rum, 
åligger det den som påkallat försälj
ningen alt ingiva ett av wclerbörande 
myndighet i den slat diir fartyget är 
registrerat utfärdat gravationsbevis 
angående egendomen jämte styrkt 
översättning av beviset ävensom att, 
då fråga är om luftfartyg, senast en 
månad före auktionen låla kungöra 
försäljningen på regislreringsorten 
enligt där gällande lag. Inom samma 
tid skall underrättelse i den ordning 
som är föreskriven ifråga om under
rättelse till borgenär siindas till inne
havaren av varje i fartyget inskriven 
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(Nuvarande lydelse) 

lid skall underrättelse varom stadgas 
i 3 § lagen med särskilda bestämmel
ser om f örsiiljning av utmätt luftfar
tyg m. m. sändas till innehavaren av 
varje i fartyget inskriven rällighet, 
som skall crkiinnas enligt denna lag. 

I borgeniirsf örteclmingen skall 
upptagas, utöver de i 4 .§ lagen med 
särskilda bcstiimmelser om f örsiilj
ning av utmiitt luftf artyg m. m. av
sedda fordringarna och kostnaderna, 
annan riillighet som skall erkännas 
enligt denna lag. Försäljningen skall 
ske nnder f6rbehåll om beståndet av 
sådan rättighet, diirest den enligt 
f ijrfcckningen faller inom liigsta bu
det. Faller riitlighete11 utom lägsta 
budet, äge vad i 123 .§ 11tsölmingsla
gen siigs motsvarande tillämpning. 

64 

(Föreslagen lydelse) 

rättighet, som skall erkännas enligt 
denna lag. 

Utöver de fordringar och kostna
der som annars skola upptagas i sak
ägarf6rteclming vid exekutiv för
siiljning av luftfarlyg eller reservde
lar skall i förteckningen upptagas 
annan riittighet som skall crkförnas 
enligt denna lag. Betriiff ande sådan 
rätiiglzels ställning vid e.relmtiv för
säljning iiger i övrigt vad som gäller 
betriiff ande rättighet i fast egendom 
som säljes exekutivt motsvarande 
tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 

9) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsökningslagens 

införande och vad i avseende därå iakttagas skall 

Härigenom förordnas, alt 12 §förordningen (1877: 31 s. 51) om nya ulsök
ningslagcns införande och vad i avseende därå iakttagas skall skall upphöra 
att giilla vid ulgångcn av år 1971. 
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10) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i jordabalken1 

Härigenom förordnas, att 6 kap. 12 §, 7 kap. 16, 17 och 19 §§, 8 kap. 15 §, 
12 kap. 29 §, 17 kap. 10 §, 19 kap. 21 §, 20 kap. 6 och 9 §§, 22 kap. 3 §samt 23 
kap. 2 §jordabalken skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

6 KAP. 

12 § 
Avser inteckning endast - - - - pantbrevets belopp. 
Avser inteckning flera - - -- - pantbrevets belopp. 

Säljes fastighet exekutivt under 
hand, är inteckning i fastigheten 
utan verkan till belopp som ur 
medel, vilka influtit genom särskild 
försäljning av tillbehör, utfallit på 
pantbrevets belopp. 

7 KAP. 

16 § 
Säljes f aslighet på exekutiv azzk

iion, gäller upplåtelse av nyttjande
rätt, servitut eller rätt till elektrisk 
kraft mot den nye ägaren endast om 
försäljningen skett under förbehåll 
om rättighetens bestånd enligt lagen 
( ) om exekutiv försäljning av 
fast egendom eller rättigheten enligt 
samma lag är skyddad utan förbe
håll. 

Ef ler exekutiv försäljning av fas
tighet gäller upplåtelse av nyttjande
rätt, servitut eller rätt till elektrisk 
kraft mot den nye ägaren endast om 
försiilj ningen skett under förbehåll 
om rättighetens bestånd enligt lagen 
( ) om exekuliv försäljning av 
fast egendom eller rättigheten enligt 
samma lag iir skyddad utan förbe
håll. 

Bestämmelser om - - - - - - - fast egendom. 

17 § 
överlåtes fastigheten - - - -- -'- - - vid överlåtelsen. 
Den nye - - - - - - - -- - - tillträtt fastigheten. 
Har fastigheten förvärvats på exe- F:f ter exekiztiiJ försäljning av fas-

lmtiv azzktion, gäller lagen ( ) tighet gäller lagen ( ) om exe
om exekutiv försäljning av fast egen- kuliv försäljning av. fast egendom i 

1 Lydelse eu ligt 1970: 994. 

3 Riksdagen 1971. 8 sam/. Nr 11 
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(Nuvarande lydelse) 

dom i fråga som avses i första och 
andra styckena. 
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(Föreslagen lydelse) 

fråga som avses i första och andra 
styckena. 

19 § 
Säljes fastiglzeten på exekutiv 

auktion och kommer uppH\.telse av 
nyllj anderätt, servil ut eller riitt till 
elektrisk. kraft ej att gälla mot den 
nye ägaren, skall den från vilken för
säljningen ägt rum ersiitta riittig
hetshavaren dennes skada. Har rät
tigheten bevarats genom att rällig
hetshavaren tillskjulit medel enligt 
lagen ( ) om exekutiv försälj
ning av fast egendom, har rättighets
havaren såsom skadestånd rätt till 
ersättning för tillskottet i den mån 
detta ej överstiger värdet av riittighe
ten. Om upplåtelsen skett utan ve
derlag, äger vad som sagts förut lill
lämpning endast om fastigheten sålts 
för annat ändamål än till betalning 
av fordran för 'ilken den på grund 
av utmätning eller eljest svarar. 

Rätt till ersättning enligt första 
stycket tillkommer ej rättighetsha
vare som genom överenskommelse 
vid auktionen låtit rättighetens fö
reträdesläge försämras, om det ej iir 
uppenbart att rättigheten iindå 
skulle ha gått förlorad. 

Kommer till följd av exekutiv för
säljning av fastiglzet upplåtelse av 
nylljanderätt, servitut eller rätt till 
elektrisk. kraft ej att gälla mot den 
nye ägaren, skall den från vilken för
säljningen ägt rum ersiilla rlillig
hetshavaren dennes skada. Har rät
tigheten bernrals genom att rällig
hetshavaren tillskjutit medel enligt 
lagen ( ) om exekutiv försälj
ning av fast egendom, har rättighcts
havaren såsom skadestånd riitt till 
ersättning för tillskottet i den mån 
delta ej Ö\'erstiger värdet av rättighe
ten. Om upplåtelsen skett utan ve
derlag, äger vad som sagts förut till
lämpning endast om fastigheten sålts 
för annat iindamål iin till betalning 
av fordran för vilken den på grund 
av utmätning eller eljest svarar. 

Rätt till ersättning enligt första 
stycket tillkommer ej rättighetsha
vare som genom överenskommelse 
vid exekutiu auktion låtit riittighe
tens företrädcsliige försiimras, om 
det ej iir uppenbart att riitti.ghcten 
ändå skulle ha gäll förlorad. 

8 KAP. 

15 § 
Om fastigheten utmätes före till

lrädesdagen eller om före nämnda 
dag fordran för vilken panträtt upp
låtits i fastiglzetcn fastställes till be
talning ur denna, får arrendatorn 
uppsäga avtalet. Han har även rätt 
till ersättning för skada. Uppsägning 
skall dock ske inom en månad från 
det arrendatorn fick kännedom om 
utmätningen eller fastställandet till 
betalning. Upphäves utmätningen el
ler förfaller eljest frågan om fastig
hetens försäljning, får ej uppsägning 
ske därefter. 

Om fastigheten blivit utmiitt före 
tilllriidesclagen, får arrendatorn upp
säga avtalet. Han har även ditt till 
ersältning för skada. Uppsägning 
skall dock ske inom en månad från 
det arrendatorn fick kännedom om 
att fastigheten blivit utmätt. Upphii
ves utmätningen eller förfaller eljest 
frågan om fastighetens försäljning, 
får ej uppsägning ske diirefter. 
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

12 KAP. 

29 § 
Om fastigheten utmätes före till

trädesdagen eller om före nämnda 
dag fordran för vilken panträtt upp
låtits i fastigheten fastställes till be
talning ur denna, får hyresgästen 
uppsäga avtalet. Han har även rätt 
till ersättning för skada. Uppsägning 
skall dock ske inom en månad från 
det hyresgästen fick kännedom om 
utmätningen eller fastställandet till 
betalning. Upphäves utmätningen el
ler förfaller eljest frågan om fastig
hetens försäljning, får ej uppsägning 
ske därefter. 

Om fastigheten blivit utmätt före 
tillträdesdagen, får hyresgästen upp
säga avtalet. Han har även rätt till 
ersättning för skada. Uppsägning 
skall dock ske inom en månad från 
det hyresgästen fick kännedom om 
att fastigheten blivit utmätt. Upphä
ves utmätningen eller förfaller eljest 
frågan om fastighetens försäljning, 
får ej uppsägning ske diirefter. 

17 KAP. 

10 § 
Detta kapitel - - - - - -· - - - - annan grund. 
I fråga om företräde mellan upplå- I fråga om företräde mellan upplå-

telser av nylljanderätt, servitut eller telser av nyttjanderätt, servitut eller 
rätt till elektrisk kraft vid exekutiv rätt till elektrisk kraft vid exekutiv 
försäljning gäller ej 3 §. I fall då in- auktion gäller ej 3 §. I fall då in
skrivning av rättigheterna sökts skrivning av rättigheterna sökts 
samma inskrivningsdag har förvär- samma inskrivningsdag har förvär
ven lika rätt, om ej annan företrä- ven lika rätt, om ej annan förelrä-
desordning fastställts. desordning fastställts. 

Andra stycket - - - - - -- - - - - fast egendom. 

19 KAP. 

21 § 
Har fast egendom eller tomträtt 

utmälts eller fordran, för vilken 
panträtt upplåtits, fastställts till be
talning ur sådan egendom eller har 
beträffande fast egendom eller tomt
rföt som ingår i konkursbo begärts 
försäljning i den ordning som gäller 
för utmätt sådan egendom eller har 
utmätningen upphävts eller frågan 
om egendomens försäljning av annat 
skäl förfallit, skall anteckning 
därom göras i fastighetsboken eller 
tomträttsboken. Anteckning att 
egendomen försålts utmätningsvis 
skall ske när handling som visar kö
peskillingens fördelning inkommit. 

Har fast egendom eller tomträtt 
utmätts eller har beträffande fasl 
egendom eller lomtrält som ingår i 
konkursbo begärts försäljning i den 
ordning som gäller för utrnföt sådan 
egendom eller har utmätningen upp
hävts eller frågan om egendomens 
försäljning av annat skäl förfallit, 
skall anteckning därom göras i fas· 
tighetsboken eller tomträttsboken. 
Anteckning att egendomen försålts 
utmätningsvis sk.all ske när handling 
som visar köpeskillingens fördelning 
inkommit. 
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Om inverkan - - - - - - - - - förhållandet inkommit. 
Förekommer i - - - - - - - - gäller bestämmelsen. 

20 KAP. 

6 § 
Lagfartsansökan skall - - - - - - - sökandens förvärv, 
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7. fastigheten på exekutiv auktion 7. fastigheten sålts exekutivt till 
sålts till annan än sökanden och för- · annan än sökanden och försälj
säljningcn enligt lag äger företräde ningen enligt lag äger företräde 
framför dennes förvärv, framför dennes förvärv, 

8. för sökandens - - - - - - - - - göras gällande. 

9 § 
Har fastighet förvärvats genom ex

propriation eller liknande tvångsför
värv eller pd exekutiv auktion, vid 
vilken fastigheten sålts till betalning 
av fordran för vilken den till följd av 
upplåtelse av panträtt eller på annan 
grund svarar oavselt vem den tillhör, 
har förvärvaren rätt att erhålla lag
fart utan hinder av att den före
gående ägaren ej har lagfart. 

Har fastighet förvärvats genom ex
propriation eller liknande tvångsför
värv eller sålts exekutivt till betal
ning av fordran för vilken den till 
följd av upplåtelse av panträtt eller 
på annan grund svarar oavsett vem 
<len tillhör, har förvärvaren rätt att 
erhålla lagfart utan hinder av att den 
föregående ägaren ej har lagfart. 

22 KAP. 

3 § 
Ansökan om - - - - - - - - - - eller sökt, . 
4. fastigheten frångått sökanden 4. fastigheten frångått sökanden 

på grund av exekutiv auktion eller på grund av exekutiv försäljning el
genom expropriation eller liknande ler genom expropriation eller lik-
tvångsförvärv, nande tvångsförvärv, 

5. sökanden är - - - - - - - - - överlåtit egendomen. 
Har ärende - - - - - - - - - - samma dag. 

23 KAP. 

2 § 
Ansökan om - - - - - - - - - - framför upplåtelsen, 
6. fastigheten före upplåtelsen 6. fastigheten före upplåtelsen 

frångått upplåtaren på grund av exe- frångått upplåtaren på grund av ex
kutiv auktion eller genom expro- ekutiv försäljning eller genom ex
priation eller liknande tvångsför- propriation eller liknande tvångsför-
värv, värv, 

7. upplåtelsen avser - - - - - - göras gällande. 
Har ärende - - - - - - - - - - samma dag. 

Denna lag träder i kraft den 1januari1972. 
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11) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i upplbördsförordningen (1953: 272) 

Härigenom förordnas, att 60 § 3 mom. uppbördsförordningen (1953: 272) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

60 §. 
3 mom.1 . Bestämmelserna i 88 c § 

utsökningslagen skola icke äga till
lämpning vid utmätning för skatt, ej 
heller vad i nämnda lag stadgas om 
skyldighet för borgenär att i vissa 
fall förskjuta kostnad. 

3 mom. Bestämmelserna i 88 c § 
och 198 § 3 mom. utsökningslagen:, 
11 § lagen om exekutiv försäljning 
av fast egendom samt 3 § lagen om 
exekutiv försäljning av luftfartyg 
m. m. skola icke äga tillämpning vid 
utmätning för skatt. 

Denna lag träder i kraft den 1januari1972. 

Motionsyrkanden 

Med anledning av propositionen har väckts följande motioner: 
1. motionen 1971: 1244 av herr Börjesson i Falköping (c), vari hem

ställs att riksdagen beslutar att i övergångsbestämmelserna till den nya la
gen om exekutiv försäljning av fast egendom upptas en punkt av följande . 
lydelse: 
"7. Enligt äldre bestämmelser intecknad rätt till avkomst som avser till
handahållande av bostad är vid försäljningen skyddad utan särskilt förbe- . 
håll."; ' 

2. motionen 1971: 1245 av herrar Lidgard och Winberg (båda m), vari 
hemställs att riksdagen beslutar att 4 § andra stycket i lag om exekutiv 
försäljning av fast egendom skall ha följande lydelse: "Pantförskriver fas
tighetens ägare pantbrev som han innehar skall han underrätta överexeku
tor därom." 

1 Senaste lydelse 1963: 260. 
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3. motionen 1971: 1246 av herr Tobe (fp), vari hemställs att riksdagen 
beslutar föreslå Kungl. Maj :t skyndsamma åtgärder för alt underlätta un
derhandsförsäljning av utmätt fast egendom samt att riksdagen beslutar 
sådan redaktionell ändring av 1 § i förslaget till lag om exekutiv försälj
ning av fast egendom att underhandsförsäljning framstår som en med offent
lig auktion jämförlig utväg. 

Motiveringarna till lagförslagen 

I det följande återger utskottet vad departementsehefen under rubriken 
1. "Inledning" anfört vid remissen till lagrådet. Vidare återges vad departe
mentschef en anfört i avsnittet 2. "Allmän motivering". Beträffande avsnitt 
3. "Motivering till framlagda lagförslag", lagrådets yttrande, samt departe
mentsehefens uttalanden vid anmälan av propositionen redovisas endast de 
delar som bedömts vara av särskilt intresse med hänsyn till innehållet i de 
väckta motionerna. I fråga om gällande rätt, lagberedningens förslag, re
missvar m. m. hänvisas till propositionen. 

I. Inledning 

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anförde i propositio
nen inledningsvis följande. 

Frågan om ny jordabalk anmäldes första gången i s.tatsrådet den 11 febru
ari 1966. Därvid remitterades till lagrådet fullt utarbetat förslag till 16 av bal
kens 23 kap. nämligen 1-7, 13 och 16---23 kap. Det då remitterade förslaget 
(JB 1966) omfattade bl. a. bestämmelserna om panträtt och inteckning i fast 
egendom. Därefter har ytterligare förslag remitterats till lagrådet, nämligen 
dels den 20 januari 1967, 14-15 kap., dels den 29 november 1968, lag om in
förande av nya jordabalken (JP) jämte viss följdlagstiftning, dels den 19 
september 1969, 8-12 kap. jämte viss följdlagstiftning. Genom proposition 
till riksdagen den 20 mars 1970 (prop. 1970: 20) har lagts fram förslag till ny 
jordabalk omfattande 23 kapitel (JB). I fråga om JP och följdlagstiftningen 
är lagrådsgranskningen ännu ej avslutad. 

Lagberedningen som sedan 1960 arbetar med en reform av utsökningsla
gen (UL) och därmed sammanhängande lagstiftning, tog på grundval av JB 
1966 upp till övervägande de ändringar inom exekutionsrätten som den nya 
jordabalken borde ha till följd. Beredningen ansåg därvid att arbetet borde 
vidgas till en genomgripande reform av reglerna om fastighetsexekutionen 
och således ingå som ett led i beredningens arbete på en ny utsökningsbalk. 
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Beredningen avlämnade den 15 november 1968 betänkandet Fastighelsauk· 
tion m. m., Utsökningsrätt VIII (SOU 1968: 64) 1 

I betänkandet lägger beredningen fram förslag till lag om exekutiv försälj
ning av fast egendom och lag om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. 
samt förslag till lag om ändring i UL. Det är beredningens avsikt att de nya 
reglerna skall inflyta på lämpligt sätt i en ny utsökningsbalk (UB). Därjämte 
innefattar beredningens betänkande förslag till viss följdlagstiflning. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgivits av hovrätterna för 
Västra Sverige och övre Norrland, bankinspektionen, länsstyrelserna i Stock
holms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, 
Älvsborgs, Värmlands, Västmanlands, Kopparbergs, Jämtlands och Väster
bottens län, överexekutorerna för Norrköpings och Hälsingborgs kronofogde
distrikt, exekutionsväsendets organisationsnämnd (EON), inskrivningskom
mitten, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, Sveriges 
jordbrukskasseförbund, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket 
Sveriges stadshypotekskassa, Sveriges fastighetsägareförbund, Sveriges skogs
ägareföreningars riksförbund, Svenska kommunförbundet, Sveriges allmän
nyttiga bostadsförelag, Svenska försäkringsbolags riksförbund, Föreningen 
mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution, Sveriges advo
katsamfund, Föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare, För
eningen Sveriges kronofogdar, Sveriges industriförbund och Sveriges lant
bruksförbund. Luftfartsverket har yttrat sig över det i betänkandet intagna 
förslaget till lag om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. och sjölagskom
mitten över de föreslagna ändringarna i utsökningslagen som rör fartyg. 

Yttrande har överlämnats av länsstyrelsen i Uppsala län från kronofogde
myndigheten i Uppsala distrikt, av länsstyrelsen i Östergötlands län från kro
nofogdemyndigheterna i Linköpings, Motala och Norrköpings distrikt, av 
länsstyrelsen i Malmöhus län från kronofogdemyndigheterna i Eslövs, Lands
krona, Lunds, Malmö och Trelleborgs distrikt samt av Svenska sparbanks
föreningen från Stockholms sparbank. 

1 Beredningen har samrått med sin rådgivande nämnd, i vilken ingår riksomhudsman
nen Jens Adolfsson, sekreteraren i LO Bert Ahlgren, andre vice talmannen i riksdagens 
andra kammare lantbrukaren Leif Cassel, ledamoten av riksdagens andra kammare lant
brukaren Robert Dockered, direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Erik Forstadius, 
förbundsjuristcn i TCO Stig Gustafsson, advokaten Gunnar Lindh och ledamoten av riks
dagens första kammare redaktören Lisa l\Iattson. I arbetet har vidare som särskilt till
kallade sakkunniga deltagit bankjuristen Stig Balk-Möller, kronofogden Olof Beck-Friis, 
bankdirektören Erik Burling, hypoteksdirektören Bengt Gunnhagen, f. d. landssckrctcra
ren Ludvik Lorichs, professorerna Lennart VahlCn och Lars Welamson samt, i fråga om 
försäljning av luftfartyg och reservdelar därtill, presidenten Karl Sidenhladh. 

I enlighet med den arbetsfördelning som tillämpas i beredningen har ordföranden, f. d. 
justitierådet Gtista Walin, dåvarande ledamoten hovrättsrådet Gösta Dyrssen och sekre
teraren numera hovrättsrådet Jan Hcuman deltagit i utarbetande av betänkandet. I fr:iga 
om de föreslagna ändringarna i konkurslagen har även led:1mötcrna numera hovrlittsrådet 
Bengt Rydin och hovrättsassessorn Henry Montgomery deltagit, varjämte beredningen i 
den delen samrått med advokaterna Sten Lindskog och Anders öhman i egenskap av sär
skilt tillkallade sakkunniga på konkurslagstiftningens område. 
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I yttrandena från Sveriges allmänna hypoteksbank, Sveriges skogsägare
föreningars riksförbund och Sveriges lantbruksförbund har man förklarat 
sig instämma i vad Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges lands
hypoteksinstitution har anfört i sitt yttrande. Folksam har avstått från att 
avge yttrande över betänkandet. 

På grund av vad sålunda förekommit har inom justitiedepartementet utar-' 
betats förslag till lag om exekutiv försäljning av fast egendom, m. m. 

2. Allmän motivering 

2.14 Departementschefen 

2.14.1 Allmänna synpunkter 

Som inledningsvis anförts har den nu föreslagna översynen av lagstift
ningen om fastighetsexekutionen närmast föranletts av de nya bestämmel
serna om panträtt i JB. Lagberedningen har emellertid inte begränsat över
synentill följdändringar med anledning av JB utan föreslår nu en relativt ge
nomgripande reform av lagstiftningen om fastighetsexekutionen. I samman
hanget har även beaktats aktuella reformer beträffande förmånsrättsord
ningen. Lagtekniskt är den föreslagna lagstiftningen om fastighetsexekution 
så utformad alt den kan anpassas till en kommande UB. 

De nya reglerna om panträtt i JB har medfört behov av nya regler som ger 
möjlighet för borgenärerna att ta ägarhypotek i anspråk. Även i fråga om ge
mensamt intecknade fastigheter föreslår beredningen åtskilliga nyheter som 
har samband med panträttskonslruklionen i JB. Utmätning av ideell andel i . 
fastighet och villkorlig rätt till fast egendom har också uppmärksammats 
mot bakgrund av de nya panträttsreglerna. När det gäller förfarandet vid fas
tighetsexekulion har beredningen tagit upp frågan om domstols fastställclse 
till betalning ur fast egendom med hänsyn till den nya panträttskonstruktio
nen bör vara förenad med utmätningsverkan. I detta sammanhang aktualise
ras också vissa frågor om verkan av överlåtelse av fastigheten före utmät
ningen. Förfarandet fram till auktionen berörs i mindre omfattning av re
formförslagen men utropsordningen har nyreglerats med beaktande av reg
lerna i JB. I samband härnied har skapats ett ökat skydd för innehavare av 
andra dttigheter än panträtt. Beträffande själva försäljningen föreslår be
redningen att möjlighet till underhandsförsäljning av fast egendom införs. 
Reglerna om fördelning av köpeskilling har förenklats. Slutligen har bered
ningen lagt fram förslag till vissa följdändringar i annan lagstiftning. 

Lagberedningens förslag har under remissbehandlingen fått ett positivt 
mottagande. Både när det gäller anpassningen av reglerna om fastighetsexe
kution till JB och i fråga om från JB fristående reformer har förslaget all
mänt ansetts innebära väl avvägda lösningar. De allmänt kritiska synpunkter 
som framförts under remissbehandlingen har i huvudsak gått ut på att för-
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slagen inte i tillräcklig grad tillgodoser kraven på ett enklare exekutionsför
farande. 

Samhällsutvecklingen ställer höga anspråk på den lagstiftning som utgör 
grunden för den alltmer betydelsefulla fastighetskrediten. De nya bestäm
melserna om panträtt i JB innebär en betydande modernisering av rättsreg
lerna på detta område. Det pågående reformarbetet inom inskrivningsväsen
det kommer att ytterligare förbättra förutsättningarna för ett modernt och 
effektivt system för fastighetskredit. Lagstiftningen om fastighetsexekutio
nen och samordningen av reglerna om panträtt i fast egendom och exekution 
i fast egendom är ett viktigt led i det pågående reformarbetet på fastighets
rättens område. 

De reformförslag som lagberedningen framfört i fråga om fastighetsexeku
tionen syftar i första hand lill att anpassa lagstiftningen till panträttssyste
met i JB. Förslagen innebär emellertid härutöver betydande nyheter i syfte 
att skapa en modern och effektiv lagstiftning om fastighetsexekution. I lik
het med det stora flertalet remissinstanser anser jag alt beredningens förslag 
är väl ägnat att läggas till grund för den genomgripande reform på fastighets
exekutionens område som nu förestår. De farhågor som i några remissytt
randen utlalats att förfarandet blir alltför komplicerat och svårbedömbart 
för den enskilde är enligt min mening överdrivna. Att komplicerade och 
svårbedömbara siluationer i undantagsfall kan uppstå under det exekutiva 
förfarandet torde vara oundvikligt. Väsentligt är emellertid att förfarandet i 
normalfallen blir så enkelt och snabbt som möjligt. Jag anser att beredning
ens förslag innefattar en lämplig avvägning även i detta hänseende. Proble
met bör emellertid uppmärksammas vid valet mellan olika lösningar p:l skil
da områden. 

Sedan beredningens förslag lagts fram har jordabalksarbetct framskridit så 
långt att proposition med förslag till ny jordabalk nu avlåtits till riksdagen. 
Förslag till följdlagstiftning har också remitterats till lagrådet. I vissa av
seenden har jämkningar vidtagits som har betydelse för fastighetsexekutio
nen. Bl. a. har vissa av beredningens förslag beaktats vid den slutliga utform
ningen av panträtten i JB (jfr prop. 1970: 20 del B 2 s. 910). Av betydelse för 
reglerna om fastighetsexekution är vidare att det slutliga jordabalksförslaget 
inte tar upp institutet samfällighetsrätt men i stället tar upp rätt till elektrisk 
kraft som en särskild saluätt i fast egendom (jfr prop. 1970: 20 del As. 392). 
I detta sammanhang bör också nämnas att jag senare denna dag kommer att 
anmäla förslag till förmånsrättslag. Förslaget är utarbetat på grundval av 
lagberedningens betänkande Ulsölmingsrält IX (SOU 1969: 5). I fortsätt
ningen avses, om ej annat anges, med JB det i prop. 1970: 20 upptagna för
slaget till ny jordabalk och med FRL förslaget till förmånsrättslag. 

2.14.2 Inledande av exekution i fast egendom 

Enligt den nuvarande ordningen har domstols beslut varigenom fordran 
fastställs till betalning ur fastighet den verkan att fastigheten anses utmätt. 

St-Riksdagen 1971. 8 sam!. Nr 11 
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Ett lagsökningsutslag som innehåller att fordran har fastställts till betal
ning ur fastighet översänds av domstolen direkt till den öE på vilken det 
ankommer att vidta de exekutiva åtgärder som följer av alt fastigheten skall 
anses utmiitl. Redan i samband med att utslaget meddelas kan domstolen 
ombesörja att anteckning i fastighetsboken om betalningsfastställelsc och 
dess utmätningsverkan kommer till stånd samt att delgivning av utslaget med 
gäldenären sker. För borgenären innebär den nuvarande ordningen att han 
endast genom en enkel framställning till öE kan åstadkomma att fastighe
ten säljs exekutivt på grund av utslaget. 

Beredningens förslag innebär att lagsökningsutslag inte skall ha utmät
ningsverkan. Borgeniiren skall i allmänhet i lagsökningsförfarandet kunna 
begränsa sig till att begära att den personliga fordringen faststiills till betal
ning enligt omslagsreversen. Under det fortsatta exekutiva förfarandet skall 
fastigheten tas i mät, varvid borgeniiren får styrka att han har panträtt i fas
tigheten genom att förete bevis om pantförskrivning och uppvisa pantbrev. 
Eftersom panträtten även i fortsättningen skall kunna göras gällande även 
om fordringen är preskriberad eller pantens ägare inte iir personligen betal
ningsskyldig finns enligt förslaget möjlighet att genom lagsökning ålägga 
ägaren av fastigheten att svara med denna för skulden, fasWn han inte är 
personligen betalningsskyldig. Möjlighet skall också finnas för borgenären 
att jämte faststiillelse till betalning enligt omslagsreversen få fastslaget, alt 
fordringen skall på grund av inleclming utgå med panträtt i fastigheten. En 
sådan förklaring skall vara förenad med vissa rättsverlmingar som innebär 
att gäldenären inte skall kunna hindra exekutionen genom att överlåta fas
tigheten. 

Beredningens förslag har mötts av kritik under remissbehandlingen. 
Därvid har framhållits att den nuvarande ordningen fungerar väl och erbju
der borgeniir med panträtt i fastighet en praktisk och säker viig att få exelm
tion i fastigheten till stånd. De kritiska remissinstanserna har allmänt förcH"
dat alt betalningsfastställelse i inleeknatl fastighet också i fortsättningen 
skall ha utmälningsverkan. 

För all skytlda sig mot risken att fastigheten överlåts före utmätningen 
tortle med beredningens förslag borgenären i allmänhet i lagsökningsmålet få 
yrka både fastställelse av den personliga fordringen och förklaring att ford
ringen är förenad med förmånsrätt på grund av inteckning. Ell siirskilt ut
mälningsförfarande inför u lmätningsman blir därefter nödvändigt för alt 
borgenär skall uppnå att exekution i fastighet inleds. Ulmiilningsmannens 
huvudsakliga uppgift blir att meddela utmätningsförklaring och alt därefter 
överlämna iirendet till öE för vidare exekutiva åtgiirder. :Med exekulionsvli
semlels nuvarande organisation skjuts förfarandet inför utmätningsmannen 
sålunda in som elt led mellan domstolsförfarandet och det exekutiva förfa
randet inför öE. Den under remissbehandlingen framförda kritiken mot den 
föreslagna ortlningen saknar enligt min mening inte fog. Det är ur kreditli-
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vets synpunkt angeläget att fastighelsexekulion kan inledas i enkla och prak
tiska former. 

Beredningen har framhållit att utmätning i vanlig ordning är ofrånkomlig i 
fall då lagsölmingsulslag bara innebär att personlig fordran enligt omslagsre
vers har fastställts lill betalning samt att det skulle vara olämpligt att göra 
skillnad på dessa fall och fall då det samtidigt i utslaget har förklarats att 
fordringen skall utgå med förmånsrätt i fastigheten. Delta skäl mot att ge 
lagsökningsutslag av det sistnämnda slaget verkan av utmätningsförklaring 
är enligt min mening inte övertygande. Om det i lagsökningsutslag har fast
ställts att fordran skall utgå med förmånsrätt i fastighet, kan det s~igas redan 
genom utslaget vara bestämt vilken egendom som skall tas i anspråk för att 
täcka fordringen. Till skillnad från de fall då utslag endasl innebär att per
sonlig betalningsskyldighet har fastställts, behövs sålunda inte någon sär
skild förrättning för all fastställa vilken egendom som skall tas i mät för den 
aktuella fordringen. 

Det förhållandet alt fastslällelse av fordran till betalning ur intecknat far
tyg, luft fartyg eller företagsintecknad egendom inte f. n. medför utmätnings
\'erkan bör inte heller tillmätas någon avgörande betydelse i nu förevarande 
sammanhang. Om det framstår som lämpligt att beträffande intecknad fast 
egendom behålla en ordning som innebär att betalningsfastställelse har ut
mätningsverkan, bör detta inte hindras av att en annan ordning gäller i fråga 
om intecknad egendom av annat slag. 

Det nu anförda ger enligt min mening vid handen att något avgörande skäl 
inte kan anföras mot att behålla den nuvarande ordningen alt lagsöknings
utslag som innebär att fordran faststäl1s att utgå ur fastighet har verkan av 
utmiitningsförklaring. Frågan bör emellertid ägnas fortsatt uppmärksamhet 
under det fortsatta lagstiftningsarbetet på exekutionsrättens område. Änd
ringar i exekutionsväsendets organisation och den samlade överblick av exc
kulionsförfarandet som kan vinnas i ett kommande förslag till UB kan för
anleda en omprövning av fördelningen av uppgifterna mellan domstolarna 
och de exekutiva myndigheterna. En särskild fråga i detta sammanhang är 
vilken rättsverkan lagsökningsutslaget har i förhållande till gäldenären och i 
förhållande till andra borgenärer än sökanden i lagsölmingsmålet. 

Några remissinstanser har gett uttryck för den också i andra samman
hang framförda meningen alt lagsökningsutslag bör kunna begränsas till att 
innefatta endast beslut att exekution i fastigheten får inledas. Som skäl för 
detta har anförts att det för borgenären och fastighetsägaren kan vara en för
del alt lagsökningsutslaget inte innefattar något avgörande, som kan bli 
rättskraftigt beträffande den under lagsökningsförfarandet åberopade för
fallna fordringen. 

Även om vissa skäl talar för en sådan ordning som förordats under remiss
behandlingen är jag inte f. n. beredd att i detta sammanhang ta upp de svår
bedömbara problem som därvid aktualiseras. Några praktiska olägenheter av 
betydelse torde inte heller ha vållats av den nuvarande ordningen. Dessutom 
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har även denna fråga samband med exekutionsväsendets framtida organisa
tion. Det kan sålunda sättas i fråga om ett beslut som uteslutande innebär en 
utmätningsförklaring har sin plats inom lagsökningsförfarandet. Även 
denna fråga bör alltså hållas öppen under det fortsatta lagstiftningsarbetet. 
.Jag är sålunda inte beredd att nu föreslå att lagsökningsutslagels innehåll 
och verkan reduceras i förhållande till vad som gäller f. n. utan förordar alt 
den nuvarande ordningen även på detta område behålls oförändrad. Lagsök
ningsutslag som innebär att fordran fastställs till betalning skall sålunda lik
som hittills ange "\'isst belopp och vinna rättskraft endast såvitt avser parter
na i lagsökningsförfarandet. Som beredningen påpekar kan utslagets inne
håll både såvitt avser fordringsbeloppet och förmånsrätten under ett följande 
exekutivt förfarande sättas i fråga av andra sakägare i fastigheten. Oavsett 
lagsökningsutslagets innehåll kan borgenären således tvingas att under det 
exekutiva förfarandet styrka sina anspråk. 

Enligt nu gällande ordning har inte bara lagsökningsutslag utan också 
dom som innebär att fordran fastställs att utgå ur intecknad fast egendom 
den verkan att egendomen anses utmätt. Detta framstår som naturligt inte 
minst med tanke på alt dom med sådan innebörd inte annat än undantagsvis 
förekommer i andra fall än då lagsökningsmål, i vilka yrkande om betal
ningsfastslällelse har framställts, såsom tvistiga har hänskjutits till rätte
gång. Belalningsfastställelse i fastighet bör också i fortsättningen ha utmät
ningsverkan, oavsett om domstolens avgörande har meddelats efter vanlig 
rättegång eller i lagsökningsmål. 

Borgenär kan ha fordran som är förenad med särskild förmånsrätt i fast 
egendom utan att han kan åberopa panträtt i denna. Detta gäller t. ex. bor
genärer med vissa betalningsanspräk som räknas upp i 17 kap. 6 § handels
balken eller som på grund av hänvisning till detta lagrum har den förmåns
rätt i fast egendom som avses där (jfr 6 § FRL). Även om domstol har med
delat dom som innebär att sådan fordran skall utgå med förmånsrätt i fast 
egendom har detta f. n. inte den följden att egendomen anses utmätt. Borge
nären är följaktligen hänvisad till att med åberopande av domen begära ut
mätning av egendomen i vanlig ordning. 

Också när dom som innebär att fordran skall utgå ur fastighet med annan 
särskild förmånsrätt än panträtt har meddelats, kan det med fog hävdas att 
det genom domen har blivit bestiimt vilken egendom som skall tas i anspråk 
för betalning av fordringen. Ett särskilt uhnätningsförfarande med domen 
som grund framstår därför på samma sätt som vid fastställelse till betalning 
ur intecknad fastighet som en onödig omgång. Med hänsyn härtill förordar 
jag att också sådan dom får verkan av utmätningsförklaring. Härigenom 
uppnås den fördelen att utmätningsverkan kan tilläggas alla domstolsbeslut 
med innebörden att fordran fastställs att utgå med särskild förmånsrätt i 
fast egendom. 

I enlighet med vad som nu anförts skall enligt departementsförslaget be
slut att fordran skall utgå med förmånsrätt i fast egendom ha verkan av ut-
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mätningsförklaring. I likhet med vad som nu gäller innebär departements· 
förslaget att utmätningsverkan förfaller, om borgenären inte inom två måna· 
der efter det att beslutet har vunnit laga kraft hos öE har gjort framställ· 
ning om egendomens försäljning. 

I det föregående har berörts fall då exekution i fastighet föranleds av ford
ran som är förenad med panträtt eller annan särskild förmånsrätt i fastig
heten. Också i fortsättningen skall emellertid utmätning i fastighet kunna 
avse betalning för personlig fordran mot fastighetsägaren utan att ford
ringen före utmätningen är förenad med särskild förmånsrätt i fastigheten. 
Någon ändring av de regler som nu gäller i det avseendet föreslås inte i detta 
sammanhang. 

Exekution i fast egendom kan enligt nu giillande ordning också föranledas 
av att konkursförvaltare begär att fastighet som är avträdd till konkurs skall 
si:iljas exekutivt (jfr 70 § KL). Sådan begäran föranleder ett exekutivt förfa
rande som med vissa avvikelser överensstämmer med det som tillämpas be
träffande utmätt fast egendom. 

Konkursförrnltare bör också i fortsättningen ha möjlighet att få till stånd 
försäljning av fastighet i den ordning som gäller för utmätt fastighet. Inte 
heller i del avseendet föreslås sålunda någon ändring. 

I lagsökningsförfarandet åberopar borgenären i allmänhet del inteclmade 
skuldebrevet' som enda fordringshevis och detta oavsett om inteckningshand· 
!ingen, som vanligen är fallet, är pantförskriven för fordran enligt om
slagsrevers. Denna ordning möjliggörs av det förhållandet att inteckning 
f. n. meddelas på grund av skuldebrev och all själva inteckningshandlingen 
diirför kan åberopas som sådant skriflligt fordringsbevis som fordras i lag
sökningsförfarandet. 

Det utmärkande för pantriittskonstruktionen i ,JB är, att panlbrev som ut
färdas på grund av inteckning inte skall vara bärare av någon hetalnings
förpliktelse. Enbart innehavet av ett pantbrev kommer således inte alt berät· 
tiga till betalning ur den fastighet som pantbrevet avser. För att panträtt i 
fastighet skall uppstå förutsätts att pantbrevet av fastighetsägaren har pant
förskrivits för fordran enligt ornslagsrevers eller för annan skriftlig eller 
muntlig ulfästelse. 

I några remissvar har anförts alt det hör öppnas möjlighet för borgenär att 
med åberopande av endast pantbrev genom lagsökning få fastställt att fastig
helen svarar för hans fordran. En sådan ordning skulle emellertid inte stå i 
överensstiimmelse med principen att lagsökningsförfarandet skall grundas 
på skriftligt fordringsbevis. Liksom beredningen anser jag sålunda att det 
förhållandet att pantbrev inte skall vara bärare av någon betalningsskyldig
het, bör få tm följd att pantbrev inte självständigt kan läggas till grund för 
lagsökningsförfarande. 

Som förutsättning för att fordran i lagsölmingsmål skall förklaras förenad 
med panträtt i fastighet måste gälla, förutom att skriftligt fordringsbevis 
åberopas, att pantbrev i fastigheten har pantförskrivits i fordringsbeviset el-
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ler genom särskild skriftlig handling, som företes under lagsökningsförfaran
det. I fall då borgenär med förfallen fordran enligt omslagsrevers vill få visst 
belopp fastställt till betalning ur intecknad fastighet, bör han sålunda i lag
sökningsmålet med skriftliga bevis styrka såväl fordringen som pantförskriv
ningen. Självfallet bör han samtidigt kunna få den personliga betalnings
skyldighelen enligt fordringsbeviset fastställd. Något hinder mot att borgenä
ren begränsar sitt yrkande till alt avse enbart fastställelse till betalning ur 
faslighelen bör emellertid inte föreligga. Om fastighet på grund av att pant
brev är pantförskrivet svarar för fordran för vilken fastighetsägaren inte lir 
personligen betalningsskyldig, får på samma sätt kriivas att skriftligt ford
ringsbevis och bevis om panlsättningen åberopas i lagsökningsmålet. Detta 
bör gälla både i fall då personlig betalningsskyldighet över huvud taget inte 
föreligger, t. ex. som följd av att fordringen ei1ligt fordringsbeviset är pre
skriberad, och i fall då sådan betalningsskyldighet åvilar annan än ägaren 
av den pantsatta fastigheten. 

Om det således inte kan undvikas att omslagsreversen måste företes i lag
sökningsmålet, kan det ifrågasättas, om det är nödvändigt att panthrevel före
tes. Om borgenären företer omslagsrevcrs och skriftlig pantförskrivning av 
visst pantbrev är det enligt min mening inte nödvändigt att han styrker sitt 
innehav av pantbrevet i andra fall än när gäldenären gör invändning mot 
pantriilten. Sjiilva pantbrevet innehåller inle heller några upplysningar ut
över dem som framgår av fastighetsboken. Om betalningsfaststiillelsen följs 
av ytterligare åtgärder för exekutiv försäljning av fastigheten, får pantbrevet 
företes under det exekutiva förfarandet (jfr 86 § 2 mom. i förslaget till lag 
om ändring i UL). Med en sådan ordning blir lagsökningsförfarandet i nor
malfallet relativt okomplicerat. 

Med den nu föreslagna ordningen uppstår fråga vilka bestämmelser som 
behön för alt hindra faslighelsägaren från att undgå exekution i fastigheten 
genom att överlåta den före utmätningen. Den i departementsförslaget valda 
lösningen all lagsökningsulslag i vissa fall skall medföra ulmätningsverkan 
innebär att problemet får helydligl mindre dekvidd iin enligt beredningens 
förslag. Som tidigare anförts gäller legitimalionsregeln i 18 kap. 10 § .JB 
i fråga om både panträtt och förmånsrätt enligt 17 kap. 6 § HB (jfr 6 § FRL). 
i\ven ulmätningsverkan skall enligt departementsförslaget inträda när betal
ning fastställs ur fastigheten vid båda formerna av företrädesrätt och o:wselt 
om avgörandet har formen av dom eller utslag i lagsökningsmål. Kär rätten 
på grund av panträtt eller förmånsrätt enligt 17 kap. 6 § HB faslslälll visst 
belopp till betalning ur fastigheten och fastighelen sålunda iir alt anse som 
ulmfrtt i och med rätlens avgörande finns inte något utrymme för gäldenären 
alt undgå exekution genom överlåtelse av fastigheten. Problemet föreligger 
sålunda enclast i sådana fall när borgenär, som har panträtt eller förmånsrätt 
enligt 17 kap. 6 § HB, underlåtit att inför domstolen yrka att beloppet skall 
fastställas lill betalning ur fastigheten och i sådana fall när borgeniiren begär 
utmätning utan att ha panträtt eller angiven förmånsrätt och endast har en 
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exekutionstitcl beträffande en personlig fordran mot fastighetsägaren. I 
dessa fall kommer det att gå en tid mellan domstolsförfarandet och utmät
ningen och gäldeniiren kan under denna tid överlåta fastigheten i syfte att 
undanhålla den från exckulion. Enligt nuvarande bestämmelser är lagfarls
förhållandcna avgörande för frågan om utmätning kan ske hos överlåtaren. 
Har förvärvaren sökt lagfart på fastigheten, får den sålunda inte utmätas för 
förre ägarens gäld. Om utmiitning skett men förvärvaren söker lagfart inom 
14 dagar från utmätningen, är denna utan verkan. Beredningens förslag i 
denna del innebär att den som har Iagfarl på fastigheten skall anses vara 
ägare till denna om det inte styrks att den tillhör annan. Förvärvaren kan 
även hänvisas alt skydda si lt fång genom att viicka talan mot ulmätningssö
kanden och gäldenären. I några remissyttranden har den gällande ordningen 
ansetts vara att föredra framför den av beredningen föreslagna. För egen del 
anser jag beredningens förslag medföra vissa fördelar genom att regleringen 
blir mindre stel och ger visst utrymme för beaktande av omsliindigheterna 
i det enskilda fallet. Den av beredningen föreslagna ordningen ansluter även 
till vad som gäller vid utmätning av lös egendom. Departementsförslaget har 
därför i denna del utformats i överensstämmelse med motsvarande regler i 
beredningens förslag. Jag vill i sammanhanget framhålla det betydelsefulla 
i att de exekutiva myndigheterna uppmärksammar risken för skenöverlåtel
ser och iakttar försiktighet när det gäller att tillägga överlåtelse som inte har 
lagfarits verkan av utmälningshinder. Med en sådan tillämpning torde skill
naden mellan nuvarande och den föreslagna ordningen i praktiken vara 
ringa. 

2.14.3 Exekution av villkorad äganderätt till fastiglzet 

I UL finns inte några särskilda regler för det fall alt utmätning sker hos 
den som har överlåtit eller förvärvat fast egendom medan fånget ännu är be
roende av villkor. Rättsliigel är osäkert på detta område i belydelsefulla av
seenden och bristen på särskilda regler har vållat svårigheter. 

Jag delar beredningens uppfaUning att förhållandet mellan utmätning och 
villkorlig övcrlålelse av fast egendom bör regleras,. när fastighetsexekutionen 
nu görs till föremål för översyn. För detta talar inte bara den omständigheten 
att rättslägct iir oklart utan också del förhållandet att fråga om förvärv av 
område av fastighet numera reglerats i lagen (1968: 579) med vissa bestäm
melser om förvärv av område av fastighet. Enligt denna lag är köp som inne
bär all visst område av fastighet kommer i särskild ägares hand giltigt endast 
om faslighetsbildning sker i överensstämmelse med köpet genom förrättning 
som sökts senast sex månader efter den dag då köpchandlingen upprättades 
och, om förrättningen inle frr avslutad vid utgången av nämnda tid, skall 
verksfällas på grundval av köpet.. Besliimmelserna äger motsvarande tillämp
ning i fråga om byte och gåva. l\folsvarande bestämmelser har upptagits i JB 
( 4 kap. 7 §). Enligt JB skall motsvarande gälla även i fråga om andel som 
överlåtits med föreskrift alt andelen skall utbrytas ( 4 kap. 8 § andra styc-
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ket). Frekvensen av överlåtelser som på detta sätt blir villkorliga gör det sär
skilt angeläget att införa bestämmelser om utmätning av fast egendom 
medan äganderätten iir svävande. 

När hel faslighet har överlålils villkorligt ulgör fastigheten intill dess 
överlåtelsen blir definitiv en tillgång i överlåtarens hand. Därutöver har 
överlåtaren i allmänhet viss rätt mot förvärrnren enligt önrlåtelsehand
Iingen, vanligen bestående av fordran på utestående köpeskilling. Bered
ningen har därför föreslagit att utmätning hos överlåtaren skall omfatta inte 
bara den villkorade rätten till den överlåtna fastigheten ulan också den rätt 
som överlåtaren har mot förviirvaren. Efter en sådan utmätning skall avvak
tas huruvida villkoret uppfylls eller inle. Uppfylls inte villkoret, skall fastig
heten säljas i den vanliga ordningen för försäljning av fast egendom. Om 
villkoret å andra sidan uppfylls, kommer utmätningen därefter att avse en
dast överlåtarens rföt mot förviirvaren enligt övcrlåtelsehandlingen. Försla
get innebär att öE i sådant fall, med tillämpning av vad som gäller beträf
fande utmätt fordran eller rättighet, skall driva in eller låta bjuda ut vad 
som tillkommer överlåtaren. Under rcmissbehandlingen har inte framförts 
några erinringar mot beredningens förslag i nu angivna delar. De bör även 
enligt min mening godtas. 

Har visst område av faslighet eller fastighet med undantag för visst om
råde överlåtits utan alt fastighetsbildning i enlighet med överlåtelsen ännu 
har skett bör, när utmätning skall ske hos överlåtaren, själva utmäf.ningen 
kunna genomföras enligt de föreslagna reglerna om utmätning av hel fastig
het som har överlåtits villkorligt. Liksom beredningen och en enhällig re
missopinion anser jag sålunda alt utmätning också i sådana fall bör omfatta 
hela fastigheten och dessutom den rätt överlåtaren kan ha mot förvärvaren. 
Den följande försäljningen erbjuder inte några speciella problem om det un
der det exekutiva förfarandet kan avvaktas huruvida det med övcdåtelscn 
förenade villkoret, dvs. att avstyckning sker, uppfylls eller inte. Uppfylls 
villkoret, kan utmätningen inte längre avse den del av den ursprungliga fas
tigheten, som omfattas av överlåtelsen utan endast återstoden av denna och 
den rätt överlåtaren kan ha mot förvärvaren. Denna rätt får drivas in eller 
bjudas ut på det nyss angivna sättet, dvs. i den ordning som gäller för ut· 
mätt fordran eller rättighet. Om villkoret inte uppfylls, kan hela fastigheten 
säljas, medan utmätningen inte längre kan avse någon överlåtarens rätt mot 
förvärvaren. Som beredningen framhåller kan en avstycJmingsförrättning 
visa sig så tidskrävande att det skulle medföra betydande olägenheter att av
vakta dess slutförande innan försäljning kan ske. Om man i det liiget tillåter 
att fastigheten säljs med undantag för överlåtet område, skulle konsekven
sen av att avstyckning sedermera inte kan ske bli den att området och åter
stoden av fastigheten kommer i olika händer utan att fastighelsindelningen 
kan bringas i överensstämmelse med äganderättsförhållandena. Konsekven
sen kan bli densamma, om försäljningen får avse endast området i fall då fas
tighet med undantag för visst område har överlålils och utmätning har skett 
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hos överlåtaren. En sådan konsekvens är oförenlig med de principer som 
ligger bakom bestämmelserna om överlåtelse av del av fastighet. 

Enligt beredningens förslag skall alltid i första hand avvaktas om avstyck
ning kan genomföras. För de fall då det visar sig alt delta skulle medföra be
tydande tidsutdräkt föreslår beredningen den ordningen att hela fastigheten 
skall säljas, varvid dock förbehåll skall göras för den rätt till redan överlåten 
del av fostighelcn som tillkommer förvärvaren vid den tidigare överlåtelsen. 
Försäljningen skall, liksom ulmälningen, också avse den rätt som överlåta
ren kan ha mol förvärvaren. Den som förvärvar fastigheten skall svara för 
överlåtarens skyldigheter enligl: överlåtelsehandlingen. I övrigt skall vanliga 
regler om försäljning av utmätt fast egendom tillämpas. 

Beredningens sistniimnda förslag innebär att köpareri vid den exekutiva 
försiiljningen dels förvärvar den återslod av fastigheten som inte omfattas av 
den föregående villkorliga försäljningen dels inträder i de rättigheter och 
skyldigheter som den tidigare överlåtelsen av fastigheten medförde för Ö\'Cr
lålaren. Blir denna överlåtelse inte gällande, blir köparen vid den exekutiva 
försäljningen ägare också av elen tidigare överlåtna delen av fastigheten. 
SamticHgt kan han bli skyldig att ersåtta förvärvaren den köpeskilling denne 
kan ha erlagt. Blir den tidigare överlåtelsen däremot gällande, kan köparen 
uppbära den köpeskilling som ännu inte har erlagts. 

Jag är, liksom remissinstanserna, av elen uppfattningen att beredningens 
förslag i de sist angivna hänseendena hör godtas. Denna i vissa avseenden 
komplicerade ordning för försäljning av utmått fastighet torde inte behöva 
tillämpas annat än i sällsynta undantagsfall. Skäl finns att överväga införan
det av föreskrifter som innebär att avstyckningsförrältning i fall som här 
avses skall handläggas med förtur och stor skyndsamhet. Denna fråga får 
emellertid las upp i annat sammanhang. 

Som beredningen framhåller skapar ett villkorligt fång av fast egendom en 
rätt för förvärvaren som kan vara en tillgång av ekonomisk betydelse för 
hans borgenärer. Detta gäller inte bara den rföt som förvärvaren får till egen
domen. Förvärvaren kan också i andra avseenden få rättigheter gentemot 
överlåtaren, som aktualiseras om villkoret inte uppfylls och fånget blir ogil
tigt. Det torde sålunda vara vanligt att förvärvaren har erlagt köpeskillingen 
eller del av denna och, om fånget inle blir gällande, får en fordran på överlå
taren som motsvarar vad som har erlagts. Det sagda gäller givetvis både i fall 
då hel fastio·het har föntirvals villkorlirrt·och i fall då det villkorli"a fån"et o n b n 
avser visst område av fastighet eller fastighet med undantag för visst område. 

Jag delar beredningens uppfattning all, niir utmätning skall ske 110s den 
som förvärvat fast egendom villkorligt, utmätningen bör avse både elen fasta 
egendom som förvärvet omfattar och den rätt som förvärvaren kan ha mot 
överlåtaren. Blir fånget efter en sådan utmätning ogiltigt, kommer utmät
ningen rfärefter endast att avse förvärvarens återstående rätt mot överlåta
ren, t. ex. fordran på redan erlagd köpeskilling. 
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Beredningen har påpekat att förvärvaren så länge hans rätt är villkorlig 
inte kan helasta egendomen med inteckning och inte heller upplåta nyttjan
derätt eller annan särskild rättighet annat än Yillkorligt. Vidare har bered
ningen framhållit att en exekutiv försäljning som är en följd av att utmät
ning har skett hos förvärvaren av fast egendom, som har överlåtits villkor
ligt, inle kan inverka på inteckningar som har tagits ut eller på rättigheter 
som har upplåtits före överlåtelsen. Beredningen har funnit att försäljning 
vid sådan utmätning kan ske utan att den ordning som annars gäller för exe
kutiv försäljning av fast egendom iakttas . .Jag delar denna uppfattning. De
partementsförslaget innebär sålunda_ liksom beredningens förslag att för
säljningen i stället skall avse förvärvarens villkorliga rätt enligt hans fånges
handling och skall ske i den ordning som gäller för försiiljning av utmält rät
tighel. Den som dti.rvid förvärvar denna villkorliga rätt träder in i det rätts
förhållan<le som råder till följd av det Lidigare fånget på så sätt atL han över
tar både de rältigheter och de skyldigheter som förvärvaren hade enligt fång
eshandlingen. Om det villkor som fånget iir beroende av sedermera uppfylls, 
blir följ elen sålunda alt den egendom som fånget avser tillfaller den som vid 
elen exekutiva försäljningen har förvifrvat den villkorliga riillen till egendo
men. 

När villkorlig rätt Lill fast egendom skall stiljas på det angivna sättet upp
står risk för alt försäljningen kommer att ske till underpris. Som framhållits 
under remissbehandlingen hlir det för den som verkställer försäljningen 
svårt att beclöma hur mycket den villkorliga rätlen är värd. Detta medför svå
righeter att bedöma om den köpesumma som bjuds kan godtas (jfr 93 § 2 
mom. UL). I likhet med beredningen anser jag därför att det bör finnas möj
lighet alt låta anstå med försäljning av den villkorliga rätten och avvakta om 
det med fånget förenade villkoret uppfylls eller inte. Om villkoret därefter 
uppfylls och förvärvet av egendomen blir definitivt, kan försäljningen Hga 
rum i den vanliga ordningen för försiiljning av fast egendom. Visar det sig 
däremot att villkoret inte kan uppfyllas, går fånget åter. Som jag nyss fram
höll, avser utmiitningen diirefter endast förvärvarens ålerståendc riilt mot 
överlåtaren. Det hör då ankomma på öE att låta driva in eller bjuda ut till 
försäljning vad som fortfarande omfattas av utmätningen, dvs. vanligen ford
ran på redan erlagd köpeskilling, varvid den ordning som gäller beträffande 
utmätt fordran eller rättighet får tillämpas. 

Om fastighet eller del av fastighet har överlåtits villkorligt och fastigheten 
medan villkoret fortfarande giiHer tas i mät för fordran som är förenad med 
särskild förmånsrätt, bör i enlighet med beredningens förslag försäljningen 
alltid ske i den ordning som i allmänhel giiller för exekuliv försäljning av 
fast egenclom. l\led hänsyn till all fordran, som är förenad med panträtt eller 
annan siirskild förmånsriill i fastighet, kan tas ut ur fastigheten oavsett 
äganderättsförhållandena behöver någon särskild ordning för försäljning 
inte tillämpas även om fastigheten eller del av den har överlåtits villkorligt. 
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2.14.4 Exekution på grund av gemensam inteckning 

De särrcgler om exekution i gemensamt intecknade fastigheter som nu 
finns i UL är så utformade alt det skapas möjligheter att rikta elt exekutivt 
förfarande mot någon eller några fastigheter som svarar för en gemensam in
teckning. Särskilda regler ger möjlighet att göra gemensamheten i ansvaret 
fullt ut gällande enligt de principer som kommer till uttryck i IF :s regler om 
fördelningen av ansvaret på de fastigheter som besväras av en gemensam in
teckning. Genom reglerna om exekution i gemensamt intecknade fastigheter 
har man även sökt tillgodose de särintressen som kan finnas i sådana fastig
heter. 

Reglerna om gemensamt inteckningsansvar har varit en av de mest om
stridda frågorna under jordabalksarbetet. I lagberedningens förslag till ny 
jordabalk (SOU 1960: 24-26) upptogs inte några regler om gemensam in
teckning. De diirmcd sammanhängande frågorna skulle enligt förslaget i stäl
let lösas genom instilutel bruksenhel. Förslaget blev starkt kritiserat under 
remissbehandlingen. Jordabalksutredningen, som fick i uppdrag att göra en 
översyn av förslaget i denna del, föreslog i sitt betänkande med reviderat 
förslag till jordabalk m. m. (SOU 1963: 55) regler som innebar ett bibehål
lande av ordningen med gemensamt inteckningsansvar. I .JB har i denna del 
tagits upp besfämmelser som i huvudsak överensstämmer med jordabalksut
redningens förslag. 

Bestämmelserna i JB om gemensam inteckning har getts ett innehåll som 
syftar till bl. a. alt reducera de olägenheter i cxekutionsrältsligt hänseende 
som den nuvarande ordningen medför. Dessa olägenheter uppstår särskilt i 
sådana fall när ett särintresse föreligger i någon eller några av de gemensamt 
intecknade fastigheterna. Ett sådant särintresse kan föreligga antingen på 
borgcnärssidan eller på fastighelsägarsidan. Till förekommande av sådana 
situationer har i JB föreskrivits bl. a. att ansökan om inteckning får avse 
flera fastigheter gemensamt endast om dessa är i samme ägares hand. Angår 
ansökan fastighet som redan svarar för beviljad eller sökt inteckning, mås
te ansökningen avse samma fasta egendom som inteckningen och får inte 
därjämte avse fastighet som inte svarar för inteckningen. Särinteckning i 
en fastighet kommer alllså all medföra att fastighclcn inle kan intecknas 
gemensamt med annan fastighet. Vidare kan sLirinleckning alclrig medde
las i fastigheter som är gemensamt intecknade utan att det gemensamma 
ansvaret dessförinnan bringas att upphöra. 

Det ojämförligt vanligaste fallet av särintresse i gemensamt intecknade 
fastigheter uppstår när någon av de gemensamt intecknade fastigheterna 
helt eller delvis överlåts. I dessa si luationcr torde den i Jil föreslagna ord
ningen framtvinga relaxation eller annan ansvarsuppdelning inom relativt 
kort fal. Reglerna i JB kan sålunda viintas få till följd alt de situationer som 
nu vållar komplikationer vid exekutiv försiiljning i framliden blir relativt 
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sällsynta. Det kan sättas i fråga om de strävanden mot homogent intecknade 
fastighetskomplex som ligger bakom bestämmelserna i JB bör främjas ytter
ligare genom förbud för borgenär, som för sin fordran har panträtt på grund 
av gemensam inteckning i flera fastigheter, att begära att bara någon eller 
några av fastigheterna tas i anspråk för alt täcka fordringen. Liksom bered
ningen anser jag emellertid att ett sådant förbud skulle leda alllför långt. Det 
bör sålunda också i framtiden slå borgenären fritt att rikta exekution mot en 
del av det gemensamt intecknade fastighetskomplexet. Utöver vad bered
ningen har anfört som sldil för ett såclant stiillningslagande vill jag påpeka, 
att ett förbud av det antydda slaget skulle kunna få otillfredssti:ill:mde konse
kvenser när det gäller sådana fastigheter i ett gemensamt intecknat faslig
hetskomplex som är subsidiärt ansvariga för den gemensamma inteckningen. 
Att alltid låta avstyckade områden, i vilka inteckning i stamfastigheter står 
kvar, dras in i exekution som begärs av innehavaren av den gemensamma in
teckningen skulle enligt min mening vara oliimpligt. Jag vill i sammanhanget 
framhålla att ett förbud skulle få begriinsad betydelse med tanke på att sepa
rat exekution i fastighet som ingår i elt saminlecknat komplex alltid måste 
kunna komma till stånd på begäran av borgenär, som för sin fordran har an
nan särskild förmfmsrält i fastigheten iin på grund av inteckning eller som 
har fordran som inte har någon förmånsriitt. 

Beredningen har ä\·en övervägt om det bör vara möjligt för borgenär att 
vid exekution i en av flera gemensamt intecknade fastigheter la ut hela det 
belopp som det på grundval av den gemensamma inteckningen utfärdade 
pantbrevet avser. En sådan möjlighet skulle innebära att det gemensamma 
ansvaret som åvilar fastigheterna skulle tas ut vid den separata exekutionen 
så långt värdet på den fastighet som exekutionen avser medger detta. Bered
ningen har emellertid inte funnit anledning föreslå en sådan ordning. Önske
mål i den riktningen har inte heller framförts under remissbehandlingen. 
l\Iöjlighet atl vid separat exekution i en gemensamt intecknad fastighet ta ut 
mera än vad fastigheten svarar för i förhållande till öniga fastigheter som 
besväras av den gemensamma inteckningen har inte heller införts i departe
mentsförslaget. 

Det gemensamma ansvar som åvilar saminteeknade fastigheter kan enligt 
nuvarande ordning krävas ut helt bara om fastigheterna siiljs samtidigt. 
Brist som uppstår i en av fastigheterna kan sålunda inte överföras till fastig
het som redan har sålts. Delta förhållande har föranlett att man infört möj
lighet för inneha,·are av gemensam inteckning att vid exekution i någon av 
fastigheterna som besväras av inteckningen dra in de övriga eller någon av 
dem i det exekutiva förfarandet. Genom atl utöva denna indragningsrätt kan 
inteckningshanire få faslslällt om del i någon annan av fastigheterna förelig
ger brist som på grund av det gemensamma ansvaret skall tas ut ur den fas
tighet exekutionen ursprungligen avsåg. 

Enligt 6 kap. 12 § andra stycket .TB skall gemensamt intecknad fastighet 
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som säljs vid separat exekution bli fri från ansvar för den gemensamma 
inteckningen. Denna huvudregel innebär att det också i fortsättningen som 
förutsättning för att gemensamt ansvar för inteckning skall kunna tas ut 
helt skall gälla att fastigheterna säljs samtidigt. Liksom nu behövs sålunda 
också i framtiden regler som gör det möjligt för borgenär, som har panträtt 
på grund av gemensam inteckning i flera fastigheter, att vid separat exe
kution i någon eller några av dem dra in annan intecknad fastighet i för
farandet. 

I enlighet med vad beredningen föreslagit bör bestämmelserna om indrag
ningsrätt ha sin plats i lagstiftningen om exekutiv försäljning av fast egen
dom. Regler härom har inte heller tagits upp i JB. 

F. n. gäller att yrkande om indragning skall framställas i form av lagsök
ning. Beredningen har föreslagit att frågan om indragning i fortsättningen 
skall prövas av öE. Jag ansluter mig till detta förslag, som inte har mött n{l_
gon erinran under remissbehandlingen. Indragning bör alltså i fortsätt
ningen helt vara en åtgärd ihom det exekutiva förfarandets ram. Någon 
nämnvärd belastning för de exekutiva myndigheterna kommer en sådan 
överföring knappast att medföra. Indragningsrätten utnyttjas nu i ringa om
fattning och det kan antas att användningen blir ännu sällsyntare i framti
den. 

Gällande rätt kan sägas kännetecknas av att särintressen i gemensamt in
tecknade fastighetskomplex bereds ett långtgående skydd. Genom ett system 
med siirntrop av samintecknade fastigheter och därefter följande gemensamt 
utrop söker man tillgodose föreliggande särintressen i så stor utsträckning 
som möjligt utan att inkräkta på möjligheterna för innehavare av gemensam 
inteckning alt få betalning. 

De regler beredningen har föreslagit för de fall då särintressen finns i ge
mensamt intecknade fastigheter som skall säljas samtidigt på exekutiv auk
tion överensstämmer i sak väsentligen med de regler som gäller nu. De situa
tioner när denna ordning måste tillämpas kan, som jag tidigare framhållit, i 
framtiden väntas bli relativt sällsynta. Jag har därför, i likhet med remissin
stanserna, funnit att de regler beredningen har föreslagit bör godtas. 

2.14.5 Exekution i andel av fastighet 

Enligt nuvarande regler sker utmätning och försäljning av andel av fastig
het i samma ordning som giiller för hel fastighet. Detta sammanhänger med 
alt andel av fastighet på samma sätt som hel fastighet kan bli föremål för in
teckning. 

Reglerna i JB innebär att det inte skall vara tillåtet att inteckna fastighets
andel för sig. Denna nya ordning i fråga om fastighetsandels behandling i 
inteckningshänseende ger anledning att ställa frågan om andel av fastighet i 
fortsättningen över huvud tagel: bör få utmätas föi· sig och vidare, om så
dan utmätning tillåts, hur försäljning av fastighetsandel skall ske. 



LU 1971: 11 86 

Beredningen har vid sin behandling av de nämnda frågorna funnit det 
vara uteslutet att uppställa förbud mot särskild utmätning av fastighetsan
del. Denna bedömning har inte kritiserats under remissbehandlingen. 

Eftersom något hinder inte enligt JB föreligger mot förvärv av andel av 
faslighel bör inte heller enligt min mening något förbud mot utmätning av 
fastighelsandel ställas upp. En fastighetsandel kan utgöra ett värdefullt för
mögenhetsobjekt och måste kunna tas i anspråk för ägarens borgcniirer utan 
att konknrsförfarantle behöver tillgripas. Detta är av betydelse inte bara för 
borgenärerna utan också för ägaren av andelen. Som beredningen påpekat är 
det här fråga om så praktiska fall som att arvingar vid arvskifte har till
skiftals var sin andel av en fastighet eller att två personer, t. ex. iikta ma
kar, tillsammans har köpt en fastighet. 

Utmätning av fastighetsandcl bör inte tillåtas i vidare mån än som motsva
ras av ett praktiskt behov. Liksom beredningen anser jag därför att utmät
ning av faslighetsandcl endast bör få ske i sådana fall då andelen i fråga för
värvats för sig eller annars är föremål för särskild äganderätt. En utmätning 
bör sålunda inte få begränsas till del av en fastighetsandel. Äger en person en 
hel fastighet, får utmätning inte heller begränsas till en andel av denna. Som 
följd av au det nu är tillåtet att särskilt inteckna andel av fastighet bör dess
utom tidigare särskilt intecknad fastighetsandel också kunna mätas ut sär
skilt, även om gäldenären äger hela fastigheten eller den intecknade ande
len utgör del av en större kvotdel av fastigheten som gäldenären äger. 

Om en fastighet ägs av mer än en person men i sin helhet tas i mät för gäl
dande av en och samma fordran, uppstår inte några svårigheter i fråga om 
försäljningssättet. Sedvanliga regler för exekutiv försäljning av fastighet bör 
då tillämpas. Detta bör gälla såväl när utmätningen har skett för fordran 
som är förenad med s1irskild förmånsrätt i hela fastigheten som när den har 
avsett alla andelarna i fastigheten och skett för fordran för vilka alla del
ägarna svarar. 

Situationen är en annan om en av flera andelar av en fastighet har tagits i 
mät och skall säljas. I sådant fall bör reglerna om försiiljning av fast egen
dom i framtiden inte tillämpas. Skall andel av fastighet säljas i den ordning 
som gäller för fast egendom, skulle nämligen reglerna om gemensamt inteck
ningsansvar bli tillämpliga beträffande inteckningar som belastar inte barct 
andelen utan också ålerstoclen av fastigheten. Försäljningen av andelen kan 
då i fråga om sådana inteckningar få konsekvenser som inte står i ÖYcr
ensstärnmelse med förbudet mot inteckning i andel av fastighet, t. ex. på det 
sättet att inteckning som gäller hela fastigheten efter andelsförsäljningen 
upphör att gälla i andelen men kvarstår i återstoden av fastigheten. 

Avser en försiiljning endast en andel av en fastighet bör den i princip ske i 
den ordning som gäller för lös egendom. En sådan ordning kan emellertid 
lätt medföra att försäljning sker till underpris. För spekulanter i allmänhet 
kan det förhållandet att vad som kan förvärvas bara är en del av en fastighet 
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verka avskräckande. Starka skäl talar därför enligt min mening för den av 
beredningen föreslagna ordningen, som innebär alt möjlighet öppnas alt när 
andel av fastighet skall säljas exekutivt också dra in återstoden av fastighe
ten i försäljningen. 

Beredningens förslag i sistnämnda hänseende innebär att yrkande om för
säljning av hela fastighelen skall kunna framsUillas av ulmätningssökanden, 
ägaren av utmätt fastighelsandel eller annan delägare. Yrkandet skall fram
ställas hos öE, som vid sin prövning av detta skall tilHimpa de grunder 
som enligt 6 och 7 §§ san1iiganderältslagen gäller när delägare i fastighet 
hos domstol begiir beslut om försäljning av hela fastigheten. Bifalles yr
kandet, skall försäljningen i allt väsentligt ske enligt de sedvanliga reg
lerna för försäljning av fastighet. Beredningens förslag har lämnats utan 
erinran av remissinstanserna. I ett remissyUrande har emellertid föresla
gits att prövningen av yrkande om gemensam försäljning skall tillkomma 
allmän domstol och inte öE. 

För min del anser jag att den av beredningen föreslagna ordningen innebär 
en ändamålsenlig lösning av dessa frågor. Kretsen av dem som bör kunna 
framställa begiiran om försäljning av hela fastigheten bör sålunda också en
ligt min mening vara begränsad till utmätningssökanden och delägarna i fas
tigheten. Alt prÖYningen av ett framställt yrkande samordnas med de regler 
som enligt samiiganderältslagen gäller när delägare i fastighet vill tvinga 
fram försäljning av hela fastigheten mot annan delägares vilja, ser jag som 
en fördel. Som beredningen påpekar får en delägare i fastighet i normala fall 
räkna med att en försäljning aY hela fastigheten kan komma att genomföras 
mot hans vilja. Det får då ses som naturligt att en försäljning av hela fastig
heten kan komma till stånd när en andel i fastigheten har tagits i mät, i syn
nerhet som en förviinare av andelen, om denna skulle säljas särskilt, har 
möjlighet alt omgående hos domstol begära försäljning av hela fastigheten. 

Även när det·giiller prövningen av yrkande om försäljning av återstod av 
fastighet när andel i fastigheten har blivit utmätt delar jag beredningens 
uppfattning alt prövningen bör äga rum inom det exekutiva förfarandets 
ram. Härmed unclYiks elen ytterligare fördröjning av förfarandet som en 
domstolsprövning skulle föra med sig. 

Om något yrkande om försiil,jning av hela fastigheten inte framställs, får 
den utmätta andelen siiljas siirskilt. Särskild försäljning av andelen får också 
ske om yrkande om försiiljning av hela fastigheten avslås, t. ex. som följd av 
att en deliigare anför ett belyclelsefullt skiil mot en gemensam försäljning 
som öE enligt 6 § samiiganderättslagen finner anledning att beakta. Som 
framgår av vad jag tidigare anfört kan en sådan särskild andelsförsäljning 
inte ske enligt de regler som gäller för exekutiv försäljning av fast egendom. 
Andelsförsiiljningen får ske i den ordning som gäller för utmätt lös egendom. 

Departementsförslaget innebär, liksom beredningens förslag, att reglerna 
om försäljning av fastighetsandel skall tillämpas även vid försäljning av ut
mätt andel i tomträtt. 
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2.14.6 Ägarhypotek 

I JB finns regler om ägarhypoteket som i sak överensstämmer med dem 
som nu gäller. I 6 kap. 9 § anges innebörden av ägarhypoteket sålunda vara 
att fastighetsägare, om pantbrev inte överlämnats som pant för fordran, är 
berättigad att med elen företrädesrätt som inteckningen medför, uppbära be
talning som faller ut på grund av inteckningen när medel vid exekution eller 
i annat fall fördelas mellan rättsägarna i fastigheten. Om pantbrev över
lämnats som pant för fordran men fordringen understiger pantbrevets be
lopp, skall gälla att fastighetsägaren vid sådan fördelning får uppbära 
skillnaden. 

I enlighet med vad som förutsattes när JB 1966 remitterades till lagrådet 
har beredningen i silt nu aktuella betänkancle tagit upp ägarhypoteket till 
omprövning. Beredningens slutsats är att det från exekutionsrättslig syn
punkt är ofrånkomligt alt följa de grundlinjer på vilka JB:s regler om ägar
hypoteket bygger. Denna uppfattning har inte mött några invändningar un
der remissbehandlingen och jag har inte heller funnit anledning frångå den 
bedömning som i denna fråga gjordes i JB 1966. I JB har också reglerna om 
ägarhypoteket tagits upp utan ändringar i sakligt hänseende i förhållande till 
det tidigare förslaget. 

Såvö.l enligt nu gällande rätt som enligt JB utgör ett iigarhypotek en rätt 
för fastighetsägare att få betalning ur sin egen fastighet. I det avseendet är 
ett ägarhypotek i fastighetsägarens hand en tillgång som bör kunna tas i 
anspråk av hans borgenärer genom utmätning. Emellertid fordras det sär
skilda regler beträffande förfarandet när sådan utmätning har skett. 

F. n. gäller att utmätning av ägarhypotek som föreligger när fastighets
ägaren innehar obelånad inteckning sker på det sältet att inteckningen tas 
om hand och säljs enligt reglerna om utmätt lös egendom. Utmäts ägarhypo
tek som föreligger till följd av att inteckning inte är helt utnyttjad för bclå· 
ning, bryts ägarhypoteket ut, vilket innebär att en särskild inteckningshand
ling för det outnyttjade inteckningsbeloppet anskaffas av utmätningsman
nen. Därefter säljs den nya inteckningen enligt reglerna för utmätt lös 
egendom. 

Den ordning som nu gäller vid utmätning av ägarhypotek kan inle behållas 
om .JB :s panträtlsregler genomförs. Panträllskontruktionen i JB karakterise
ras av att panträtt i fastighet uppstår genom atl pantbrev övcrliimnas som sä
kerhet för en fristående fordran. Enbart innehavet av ett pantbrev kommer 
inte att beriitliga till betalning ur fastighet och pantbrevet är inte bärare av 
någon personlig betalningsskyldighct. Mot bakgrunden härav står det klart 
att man vid utmätning av ägarhypotek, som föreligger till följd av att pant
brev över huvud taget inte är belånat, inte kan gå så tillväga att man tar hand 
om pantbrevet och säljer det som lös egendom. Vid utmätning av ägarhypo
tek, som finns när pantbrev är pantsatt nien hela dess belopp inte går åt för 
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att täcka fordringen, kan inte heller någon motsvarighet till nuvarande 
ordning med utbrytning av ägarhypotek komma i fråga. 

Andra vägar för att realisera värdet av utmätt ägarhypotek får alltså sökas. 
Beredningen har föreslagit att två möjligheter skall stå till buds. Den ena in
nebär att borgenär för vars fordran ägarhypotek har blivit utmätt skall 
kunna begära att fastigheten tas i anspråk och den andra att borgenären kan 
få det utmätta ägarhypoteket pantförskrivet till sig. Båda möjligheterna skall 
enligt beredningens förslag stå öppna vare sig utmätningen avser ägarhypo
tek i form av obelånat pantbrev eller outnyttjad del av belånat pantbrev. 

De av beredningen föreslagna lösningarna när det gäller att ge borgenä
rerna möjlighet att ta i anspråk ägarhypotek har allmänt godtagits under re
missbehandligen. I några remissyttranden har anförts att den föreslagna ord
ningen medför ett mera komplicerat och tidsödande förfarande än f. n. och 
att reglerna kan komma att leda till att fastigheter i framtiden i större ut
sträckning än nu kan komma att tas i anspråk för oprioriterade borgenärers 
räkning. 

Beredningens förslag ansluter enligt min mening väl till panträttsreglerna 
i JB. Väljer borgenär som har fått ägarhypotek utmätt för sin fordran att hos 
utmi.itningsmannen begära att fastigheten skall tas i anspråk, skall beslut om 
detta innebära att fastigheten anses utmätt. Det sedvanliga förfarandet vid 
realisation av utmätt fastighet skall därefter vidta och borgenären åtnjuter 
då den förmånsrätt som följer med ägarhypoteket. Borgenärens fordran blir 
jämställd med fordran som är förenad med panträtt i fastigheten. Väljer bor
genären att få det utmätta ägarhypoteket genom utmätningsmannens försorg 
pantförskrivet för sin fordran, får han samma ställning som annan ford
ringsägare med förmånsrätt på grund av panträtt. Han kan själv begära be
talning ur fastigheten och får vid exekution i fastigheten på annans begäran 
den förmånsrätt för sin fordran som panträtten medför. 

Den ordning för realisation av utmätt ägarhypotek som gäller nu innefat
tar risk för värdeförstöring. När ägarhypoteket säljs som utmätt lös egen
dom, kan det komma att säljas till pris som inte alls motsvarar det värde det 
utgör i fastighetsägarens hand. En betydande fördel är enligt min mening att 
denna risk elimineras vare sig borgenären väljer den ena eller andra av de 
möjligheter som erbjuds enligt beredningens förslag. 

Som framhållits under rcmissbchandlingen kan den föreslagna ordningen 
i vissa fall medföra ett mer komplicerat förfarande än det nuvarande. Detta 
gäller speciellt i de fall då borgenär finner sig böra begära att fastigheten 
skall tas i anspråk och utmätningen därigenom leder till att exekutivt förfa
rande beträffande själva fastigheten omedelbart inleds. Som någon remiss
instans anfört kan de föreslagna reglerna också komma att leda till att fas
tigheter i framtiden kommer att i något större utsträckning än nu tas i an
språk för oprioriterade borgenärers räkning. Det bör emellertid i detta sam
manhang framhållas att det f. n. inte är särskilt vanligt att ägarhypotek ut-
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mäts. Av de 73 468 utmätningar som enligt statistiken företogs i hela landet 
under sista halvåret 1967 och första halvåret 1968 riktade sig sålunda endast 
499 mot iigarhypolek. De utmätningar som förekommer sker oftast först när 
exeku lion i fastigheten har inletts. Anledningen till att ägarhypotek sällan 
kan tas i anspråk är att ägarhypotek regelmässigt är pantförskrivet för efter
följande inteckningshavares eller annan borgenärs räkning. Enligt min me
ning finns det ingen anledning att räkna med någon påtaglig ändring i dessa 
avseenden i framtiden. Man hör sålunda kunna räkna med att utmätning av 
ägarhypotek inte kommer att äga rum annat än undantagsvis, om inte själva 
fastigheten är utmätt. De möjligheter som förslaget anvisar för dessa fall är 
enligt min mening lämpliga. 

Om förfarandet cfler utmätning utformas efter beredningens förslag, är 
det nödvändigt all det ges regler som innebär att man vid själva utmätningen 
av iigarhypotek tar pantbrevet i förvar om det innehas av fastighetsägaren. I 
annat fall får den som innehar pantbrevet meddelas förbud att Himna ut det 
utan att utmätningsmannen har gett sitt tillstånd. Också i fråga om tillväga
gångssättet niir ägarhypotek skall tas i mät ansluter jag mig alltså till bered
ningens förslag. 

I likhet med beredningen anser jag att utmätning av ideell andel av ägar
hypotek bör vara möjlig men alt det i JB uppställda förbudet mot inteckning 
i fastighctsandel bör leda till att det inte kan tillåtas att ideell andel av ägar
hypotek pantförskrivs för sig. Har ideell andel av ägarhypotek utmätts, bör 
alltså borgenären vara hänvisad till att begära att den andel av fastigheten 
som svarar mol andelen i iigarhypoleket tas i anspråk och därigenom blir att 
anse som utmätt. De regler som skall gälla vid försäljning av andel i fastig
het kan därefter tillämpas. 

2.14.7 Beskrivning och uärdcring au utmätt fastighet m. m. 

Fastighet som skall säljas exekutivt skall enligt 79 § UL beskrivas och 
värderas av utmätningsmannen. Åtgiirderna skall företas i samband med 
utmätningen av fastigheten eller, om försäljningen skall ske efter framställ
ning hos öE, i omedelbar anslutning till att framställningen görs. Beskriv
ningen skall i första hand tjäna till ledning för framtida spekulanter på fas
tigheten. I samband med att lagen (1966: 453) om vad som är fast egendom 
genomfördes utvidgades beskrivningen till att också bli ett första led i utred
ningen av vad som hör till fastighet som skall säljas exekutivt. Det föreskrivs 
sålunda att utmätningsmannen i beskrivningen skall ange tillbehör till fas
tigheten i den mån det är påkallat med hänsyn till tillbehörens värde eller av 
annan särskild orsak, vilket förutsätter att det i samband med beskrivningen 
verkställs en utredning angående vad fastigheten omfattar (j fr prop. 
1967: 16 s. 119 och 145). Även värderingen av fastigheten kan sägas tjiina till 
ledning för spekulanterna. Samtidigt är den emellertid av betydelse i andra 
avseenden, såsom i fråga om fördelningen av ansvaret för gemensam inleck-
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ning och av köpeskillingen för gemensamt intecknade fastigheter. Det kan 
också påpekas atl värderingen kan tjäna till ledning för den prövning av frå
gan om bud som avges på exekutiv auklion på fastigheten kan godtas som 
åligger auktionsförrättaren (jfr 126 § 3 mom. UL). 

Beredningen har föreslagit vissa ändringar i vad som nu gäller beträffande 
beskrivning och värdering. 

I fråga om beskrivningen har beredningen funnit en mer ändamålsenlig 
ordning än den nuvarande vara att låta öE avgöra när under det exeku
tiva förfarandet beskrivningen bör ske. Enligt beredningens förslag skall 
öE sålunda låta beskriva fasligheten så snart det är lämpligt med hänsyn 
till det fortsatta förfarandet. 

Beredningens förslag får ses mot bakgrunden av att en stor del av de ären
den angående fastighetsexekution som handläggs av överexekutorerna inte 
leder till försäljning. l\led den nuvarande ordningen då beskrivningen obliga
toriskt skall ske i ett inledande skede av förfarandet blir det ofta så alt det 
arbete som nedläggs på beskrivningen framstår som överflödigt till följd av 
att förfarandet avbryts innan det har fortskridit till försäljning. 

Med anledning av beredningens förslag beträffande tidpunkten för be
skrivningen vill jag framhålla att den arbetsbesparing som kan uppnås 
genom att det får ankomma på öE alt från fall till fall bestämma när be
skrivning skall ske är begränsad. För att fylla sitt ändamål måste beskriv
ningen och den utredning som sker i anslutning till denna i allmänhet 
förläggas Lill ett relativt tidigt skede av förfarandet. Härtill kommer, som på
pekats under remissbehandlingen, att regeln att fastighet normalt skall säl
jas inom fyra månader inte ger utrymme för annat än kortare uppskov med 
beskrivningen. Förulsällningarna för alt öE skall kunna avvakta ett lämp
ligt tillfälle för beskrivningen är sålunda begränsade. Jag vill också betona 
att en ordning som den föreslagna inte kan tillåtas få den följden att tidsut
dräkten vid exekutiva försåljningar ökas. 

Även om den ordning som beredningen föreslår sålunda inte kan antas 
medföra några mer påtagliga ändringar i förhållande till vad som nu gäller, 
bör den emellertid kunna leda till att en del onödigt arbete kan undvikas. I 
vissa fall, såsom t. ex. när anstånd med försäljningen har medgetts, kan det 
stå klart alt beskrivningen bör anstå tills vidare. Med tanke på sådana fall 
finner jag förslaget kunna medföra fördelar. Liksom det helt övervägande 
flertalet remissinstanser anser jag sålunda att det bör genomföras. 

I övrigt innefattar beredningens förslag beträffande beskrivningen en mot
svarighet till den nuvarande föreskriften att tillbehör till fastigheten skall 
anges i beskrivningen i den mån det är påkallat med hänsyn till tillbehörens 
värde eller av annan orsak. Att denna föreskrift behålls framstår som natur
ligt med hänsyn till alt de i 2 kap. JB intagna bestämmelserna om tillbehör 
till fastighet i allt väsentligt molsvarar dem som har genomförts genom lagen 
om vad som är fast egendom. Jag biträder sålunda beredningens förslag i den 
delen. 
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Värdering av fastighet skall enligt beredningens förslag inte vara någon 
obligatorisk åtgärd. För fall då det exekutiva förfarandet avser fastighet som 
inte besväras av gemensam inteckning innebär beredningens förslag sålunda 
att värdering skall ske endast om taxeringsvärde saknas eller kan antas 
vara missvisande. 

Beredningens förslag i sistnämnda hänseenden har mött kritik under re
missbehandlingen. De kritiska remissinslanserna har allmänt gett uttryck 
för uppfattningen att värdering alllid bör ske i samband med beskrivningen. 
Man har därvid framför allt pekat på regeln att den som förrättar fastighets
auktion inte får godta inrop, om det är sannolikt att avsevärt högre köpe
skilling kan uppnås. Det framhålls att denna regel förutsätter att öE har 
en uppfattning om fastighetens egentliga värde. Man menar att taxerings
värdet i allmänhet inte kan tas som utgångspunkt för prövningen. Det 
har också understrukits att det blir förenat med svårigheter att enbart med 
hjälp av beskrivningen bedöma om taxeringsvärde på fastighet kan antas 
vara missvisande eller inte. I några remissvar har dessutom påpekats att följ
den av den ordning beredningen föreslår kommer att bli att beskrivning och 
värdering, när sådan enligt förslaget skall ske, kommer att äga rum vid 
skilda tillfällen, vilket anses medföra praktiska olägenheter och tidsutdräkt. 

Enligt min mening har den uppfattning som sålunda har kommit till ut
tryck under remissbehandlingen fog för sig. Jag anser därför att värdering 
alltid bör ske av fastighet som skall säljas exekutivt. Från praktisk. synpunkt 
framstår det därvid som lämpligt att värderingen och beskrivningen sker i ett 
sammanhang, varvid de båda åtgärderna, liksom f. n., oftast kan genomföras 
vid en förrättning och av en förrättningsman. Någon nämnvärd ökning av de 
exekuliva myndigheternas arbetsbörda torde ett frångående av beredningens 
förslag alltså inte medföra. 

Som förut antytts har värderingen f. n. särskild betydelse i fråga om för
delningen av ansvaret för gemensam inteckning. Enligt .JB finns inte den nu
varande möjligheten att ansvarsfördelningen bestäms i inteckningshand
lingen (jfr 6 kap. 10 §).Detta medför att de under det exekutiva förfarandet 
åsatta värdena kan komma att bli avgörande för ansvarsfördelningen i större 
utsträckning än f. n. Liksom f. n. bör värdering av gemensamt intecknade 
fastigheter också kunna läggas till grund för fördelning av köpeskilling vid 
samtidig försäljning av gemensamt intecknade fastigheter. Beredningen har 
föreslagit en föreskrift av innebär att alla fastigheter som svarar för en 
gemensam inteckning skall värderas, om en eller flera av dem skall säljas 
exekutivt och taxeringsvärde saknas eller kan antas vara missvisande för 
någon av de gemensamt intecknade fastigheterna. 

Beredningens förslag går utöver vad som behövs som komplement till be
stämmelserna i JB om ansvarsfördelningen för gemensam inteckning så till 
vida att enligt förslaget samtliga gemensamt intecknade fastigheter skall vär
deras· också i fall då taxeringsvärdet för någon av dem kan antas vara miss-
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visande. Enligt min mening föreligger det inte behov av en sådan utvidgning 
av föreskriftens räckvidd. Med hänsyn härtill och till de tillämpningssvårig
heter som den skulle medföra anser jag att denna utvidgning inte bör gö
ras. I övrigt har jag inte något att erinra mot en föreskrift av den inne
börd som beredningen har föreslagit. 

I fråga om sättet för värdering har beredningen inte föreslagit annan före
skrift än alt tillbehör skall värderas för sig om det finnes påkallat. Jag delar 
beredningens uppfattning att en föreskrift av den innebörden bör tas upp i 
lagen. Enligt min mening är det lämpligt att förutsättningarna för särskild 
tillbehörsvärdering och särskilt angivande av tillbehör i beskrivningen anges 
på samma sätt. Påpekas bör att en sådan samordning inte gör det nödvändigt 
att alltid särskilt viirdera tillbehör som anges i beskrivningen. I allmänhet 
torde det emellertid framstå som naturligt att förfara på det sättet. 

Självfallet innebär det förhållandet att det får ankomma på öE att låta be
skriva och värdera fastighet inte att det är öE som skall genomföra åtgär
derna. öE bör uppdra åt lämplig person att verkställa beskrivningen och 
värderingen. I flertalet fall tordet det komma att falla sig naturligt att öE 
anlitar kronofogdemyndighet. Som beredningen framhåller bör öE vid be
hov i stället kunna anlita särskilda sakkunniga. I mer komplicerade fall, 
såsom när fråga är om industrifastighet, bör detta vara lämpligt. Enligt min 
mening bör det inte vara uteslutet att öE ger kronofogdemyndighet i upp
drag att verkställa beskrivningen och anlitar sakkunnig för värderingen. 
öE bör också kunna ge sakkunnig uppdrag att biträda kronofogdemyndig
heten vid beskrivning och värdering. 

Enligt gällande rätt torde talan mot beskrivning och värdering inte kunna 
föras särskilt. Den som är missnöjd med värdering har sålunda ansetts 
kunna klaga däröver endast i samband med klagan över auktion (jfr NJA 
1958 s. 558). Någon ändring i vad som nu tillämpas bör inte ske i detta sam
manhang. Jag vill emellertid påpeka att det står fastighetsägare och annan 
som berörs fritt att till öE framföra anmärkningar mot beskrivning och vär
dering. I den mån anmärkningar finnes vara befogade bör rättelse åväga
bringas. Jag vill också erinra om att clepartementsförslaget till lag om exeku
tiv försäljning av fast egendom, liksom beredningens förslag, innehåller be
stämmelser som gör det möjligt att hänskjuta tvist om tillbehör till dom
stols prövning (jfr 5 § andra stycket i departementsförslaget till lag om 
exekutiv försäljning av fast egendom). 

Beträffande den ytterligare utredning om fastighets rättsliga beskaffenhet 
som bör föregå en exekutiv fastighetsförsäljning har beredningen föreslagit 
bestämmelser som i huvudsak överensstämmer med dem som nu gäller. En
ligt beredningens förslag skall. fastighetsägaren på anmodan· tillhandahålla 
handlingar som tjänar till upplysning om fastigheten i rättsligt hänseende. · 
öE skall också på annat sätt åvägabringa fullständig utredning i dessa av-



LU 1971: 11 94 

seendcn. Mot beredningens förslag i dessa avseenden har jag liksom remiss
inslanscrna inte något att erinra .. Jag biträder också beredningens förslag 
att det skall åläggas öE att söka utreda i vad mån kända nyltjanderälter och 
andra sådana rättigheter utgör en ekonomisk belastning för fastigheten. Fö
reskriften härom får ses mot bakgrunden av alt rättigheter av delta slag en
ligt vad som förordas i det följande alltid skall förbehållas vid försäljningen, 
om del saknas anledning att anta att de belastar fastigheten till beaktans
värd skada för innehavare av fordran med bättre rätt till fastigheten. 

Under exekution i fastighet kan det visa sig att fastighetsägaren innehar 
ett obelånat pantbrev. Beredningen har påpekat att det kan vålla svårigheter 
och olägenheter för det exekutiva förfarandet om ägaren i sådant fall får be
hålla pantbrevet och förfoga över det utan inskränkningar. Beredningen har 
därför föreslagit en bestämmelse som innebär att pantbrev som ägaren inne
har på anmodan skall överlämnas till öE. Beredningens förslag innefattar 
också bestämmelse att pantbrev sedan det har överlämnats inte får pant
förskrivas utan öE :s tillstånd. 

Beredningens förslag i nu nämnda hiinseenden har godtagits eller Jämnats 
utan erinran av det helt övervägande flertalet remissinstanscr. I ett par re
missvar framförs emellertid invändningar. Det hävdas därvid att ägarens 
rätt atl disponera över pantbrev inte bör inskränkas, i varje fall inte om 
pantbrevet ger bättre förmånsrätt än exekulionsfordran. Det framhålls ock
så att svårigheter uppstår för öE vid bedömningen om pantbrev bör få 
pantförskrivas under exekutionen. Vidare framförs uppfattningen att be
sHimmclscrna blir ineffektiva, eftersom anmodan att överlämna pantbrev 
inte är förenade med någon form av sanktion. 

Enligt min mening innebär beredningens förslag en rimlig avvägning mel
lan å ena sidan intresset av att hindra ägaren som innehar pantbrev att 
genom att förfoga över det försvåra det exekutiva förfarandet och å andra si
dan ägarens intresse av att utnyttja pantbrevet för pantförskrivning, t. ex. 
för alt skaffa medel till frivillig betalning av exekutionsfordringen. Det inne
fattar sålunda dels en skyldighet för ägaren att överlämna pantbrev som han 
innehar och ett förbud för honom att därefter pantförskriva detta dels en 
möjlighet för honom att genom att hänvända sig till öE utverka undantag 
från förbudet. Liksom huvuddelen av rcmissinstanserna är jag beredd bi
träda beredningens förslag i denna del. Jag vill erinra om att en liknande 
avvägning har gjorts när det gäller ägarens möjligheter att under exeku
tion utnyttja själva fastigheten och tillbehör till denna (jfr nuvarande 
80 a § UL). 

öE:s befogenhet all medge all obelånat pantbrev får pantförskrivas får ut
nyttjas med beaktande av de syften som bestämmelsen att pantbrevet skall 
överlämnas är avsedd alt fylla. Några närmare riktlinjer för OE:s hand
lande kan svårligen anges. öE får bedöma en framställning om tillstånd 
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alt pantförskriva pantbrev med hänsyn till omständigheterna i det en
skilda fallet. 

l'\Ied anledning av vad som har framförts under remissbehancllingen finner 
jag det kunna övervägas alt förena skyldigheten för fastighetsiigaren att 
överlämna obelånat pantbrev med någon form av sanktion .. Jag vill emeller
tid framhålla all de skyldigheter som under ett exekutivt förfarande åligger 
faslighetsiigare eller annan gäldenär inte är förenade med några i den exeku
tionsrältsliga lagstiftningen fastställda sanktioner. Frågan om sådana ford
ras i olika avseenden bör enligt min mening prövas i ett sammanhang. En 
sådan prövning bör kunna ske under utarbetandet av UB. Påpekas bör att 
pantbrev som påträffas hos fastighetsägaren bör kunna tas i förvar på 
samma sätt som andra handlingar han innehar. 

2.14.8 [{ungörelser och underrättelser om fastiglietsauktion m. m. 

I detta avsnitt behandlas frågor som rör dels bevakning av fordringar och 
rättigheter under fastighetsauklion dels tidpunkten för hevakningssamman
träde och sammanträde för fördelning av köpeskilling dels kungörelse och 
särskilda underrättelser om fastighetsauktion. 

F. n. gäller att det före auktion på fastighet skall hållas ett sammanträde 
med rättsiigarna, vanligen kallat borgenärssammanträde (102 och 106 §§ 
UL). Det la kan iiga rum på auktionsdagen omedelbart före utropet av fastig
heten eller som ett särskilt sammanträde. Ändamålet med sammanträdet är 
att ge rättsägarna tillfälle att bevaka sina anspråk och låta dem framställa 
anmärkningar mot bevakningar samt därjämte att möjliggöra överenskom
melser mellan rällsägarna. På grundval av vad som förekommit vid samman
trädet upprätlas förteckning över fordringar och rättigheter som skall iakttas 
vid auktionen. 

Beredningen föreslår i fråga om det nu nämnda sammanträdet, som jag i 
fortsättningen i enlighet med beredningens förslag kallar bevakningssam
manträde, att det skall hållas antingen samma dag som auktionen eller 
lämplig dag tidigare. Beredningens förslag innebär att bcvakningssamman
trädet alltid som ett särskilt sammanträde skall hållas formellt skilt från 
själva auktionen. Remissinstanserna har lämnat beredningens förslag utan 
invändningar. En länsstyrelse har emellcrlid anfört, att den nuvarande ord
ningen som tillåter att hevakningsförfarandet anordnas som ett led i auktio
nen bör behållas och att särskilt bevakningssammanträdc inte skall vara 
obligatoriskt. 

.Tag biträder beredningens förslag i de avseenden som nu har nämnts. En
ligt min mening bör det vara en fördel att bevakningsförfarandet alltid hålls 
formellt skilt från utropsförfarandet. Jag vill framhålla att förslaget medger 
att bevakningssammanträdet i mindre invecklade fall hålls i direkt anslut
ning till auktionen. Mot vad beredningen i övrigt har anfört i anslutning till 
förslaget beträffande bevakningssammanträdet har jag inte något att erinra. 
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Beträffande sammanträde för fördelning av köpeskilling gäller nu att det 
skall hållas på fyrtioandra dagen eller, i de fyra nordligaste länen, på femtio
sjätte dagen efter auktionen. Enligt beredningens förslag skall också tid
punkten för detta sammanträde bestämmas av öE efter vad som är lämpligt. 
Beredningen anser atl en tidrymd av ungefär fyra veckor mellan auktionen 
och sammanträdet är lämplig. 

Beredningens förslag i sistnämnda del har lämnats utan erinran av det helt 
övervägande flertalet remissinstanser. I ett par remissvar ges uttryck för 
uppfattningen att tidpunkten för fördelningssammanträdet liksom hittills 
bör vara faslsliilld i lag. En länsstyrelse har framhållit att den tidrymd mel
lan auktionen och sammanträdet som beredningen har funnit lämplig är för 
kort och bör utsträckas till att motsvara nuvarande sex veckor. Som skäl för 
detta har anförts alt besvär över auktionen kan anföras kort före den tre vec
kor långa besvärstidens utgång och att visst rådrum då behövs för de åtgär
der detta kan föranleda. 

Genom beredningens förslag uppnås den fördelen att man kan ta viss hän
syn till omständigheterna i det enskilda fallet när tidpunkten fastställs. Jag 
ansluter mig alltså, liksom huvuddelen av remissinstanserna, också till be
redningens förslag i denna del. Framhållas bör att den tidrymd mellan auk
tionen och fördelningssanunanträdet som beredningen har angivit som lämp
lig är att se som en rekommendation för normalfallet. Det ankommer i det 
enskilda fallet på öE att avgöra vilken tidpunkt som är lämplig för samman
trädet. 

Inför en exekutiv fastighetsauktion måste information om auktionen spri
das. Informationen riktar sig till dem som har fordringar och riittigheter som 
bör beaktas vid denna eller vars intressen på annat sält direkt berörs av för
säljningen. Härutöver riktar sig informationen till möjliga spekulanter på 
fastigheten. I detta avseende är det av betydelse att den utformas så att köp
intresset stimuleras. Den lagstiftning beträffande fastighetsexekutionen 
som föreslås i detta sammanhang innehåller olika bestämmelser som syftar 
lill att åstadkomma goda ekonomiska resultat vid exekutiva fastighetsför
sälj ningar eller i varje fall att försiiljningar till underpris undviks. Föreskrif
terna om informalion bör fylla samma syfte. 

Nuvarande ordning innebär att kungörelse om förestående auktion skall 
införas i allmänna tidningarna, dvs. Post- och Inrikes Tidningar, minst 
fyra veckor före auklionsdagen och dessutom i ortstidning minst 14 dagar 
dessförinnan. Vissa bestämmelser ges om kungörelsens innehåll (101 och 
103 §§ UL). Därjämte föreskrivs att särskilda underrättelser om auktionen 
senast fyra veckor före denna skall sändas till dem som har fordran eller 
rättighet som bör iakttas vid auktionen. 

De bestämmelser beredningen förordar innebär att den nuvarande ord
ningen i sina huvuddrag behålls. Beredningen föreslår sålunda dels ett kun
görelseförfarande dels att särskilda underrättelser skall utgå till sakägarna. 
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Att beredningen på detta sätt har ansett att huvuddragen i den nuvarande 
ordningen för spridandet av information om auktion skall behållas har i all
mänhet godtagits under remissbehandlingen. Hovrätten för övre Norrland 
har dock framfört kritik mot att kungörelsen liksom f. n. förutsätts bli 
allmänhetens enda informationskälla. Hovrätten föreslår i stället en ord
ning som innebär att ett dubbelt kungörelseförfarande kommer till använd
ning. Enligt hovrätten skulle sålunda först utfärdas kungörelse om bevak
ningssammanträde, tidpunkt för auktionen och fördelningssammanträde och 
därefter, sedan olika förberedande åtgärder vidtagits, ytterligare en kun
görelse om auktionen, vilken skulle innehålla samtliga informationer om 
fastigheten som kan vara av inlresse för eventuella spekulanter. 

Det är liven enligt min mening angeläget att eventuella spekulanter på fas
tighet som skall säljas exekutivt får Hittillgänglig information om fastighe
ten. En sådan ordning kan verksamt bidra till ett högre pris. Denna fråga hör 
samman med den större frågan om vidgad samhällsinformation som infor
mationsutredningen behandlat i sitt betänkande Kungörelseannonsering 
(SOV 1969: 7). De förslag utredningen lagt fram på detta område bereds f. n. 
inom justitiedepartementet. I det sammanhanget kommer också att tas upp 
frågor om kungörelse om exekutiv försäljning. Med hänsyn härlill bör några 
mera genomgripande ändringar inte nu genomföras på detta område. I de
parlementsförslaget har den nuvarande ordningen sålunda i huvudsak bibe
hållits. 

Vad beredningen har anfört beträffande bevakningsförfarandet ger inte 
heller anledning till erinran från min sida. Jag delar sålunda inte den i ett 
par remissvar framförda uppfattningen att det bör föreskrivas att anspråk 
skall anmälas inom viss tid före auktionen eller bevakningssammanträdet. 
.Tag \ill emellertid framhålla att del inte föreligger något hinder mot att man 
under hand infordrar anmälningar av fordringar från kända sakägare redan 
före bevakningssammantriiclet. Härigenom kan förfarandet vid sammanträ
det förenklas. 

Som förnt har nämnts har beredningen föreslagit att sakägarna skall un
derrättas siirskilt om en föreslående fastighetsauktion. Enligt förslaget skall 
gälla att sakägarna - dvs. fastighetsägaren, sökanden samt kända inneha
vare av fordringar och rättigheter som bör iakttas vid auktionen - i god tid 
skall underrättas. Vid försäljning under konkurs skall underrättelse inte 
sändas till innehavare av fordran med förmånsrätt enligt 12 och 13 §§ FRO, 
dvs. innehavare av lönefordran, men däremot till konkursförvaltaren. Har 
vid försäljning under konkurs anslutningsrätt utövats, skall underrättelse 
härom sändas till de sak.ägare som nu har nämnts. 

De föreslagna bestämmelserna har godtagits eller lämnats utan erinran av 
remissinstanserna. Också jag bilråder beredningens förslag. 

I anslutning till beståmmelsen att innehavare av lönefordran vid försälj
ning under konkurs inte skall underrättas särskilt vill jag påpeka att jag i 

4 Riksdagen 1971. 8 sam/. Nr 11 
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det följande i enlighet med förslag .av beredningen förordar att konkursför
valtare skall åläggas att vid exekutiv faslighetsförsäljning bevaka sådan 
fordran och också att vid behov föra borgeniirens talan i ärendet. 

2.14.9 Tidsfrister i mål om utmätning m. m. 

För att åstadkomma en snabb handläggning av utmätningsmål finns i Ul 
föreskrifter som ålägger de exekutiva myndigheterna att skyndsamt vidta 
vad som på dem ankommer för att utmätning skall verkställas och för att 
försäljning av utmätt egendom skall ske. Samtidigt har det angetts vissu 
tidsfrisler inom vilka utmätning och försäljning normalt skall äga rum. Ut
mätningssökandcn har emellertid möjlighet att ge anslånd både med utmät· 
ningsförrättning och försäljning. De exekutiva myndigheterna kan också un
der vissa förutsättningar meddela uppskov med försäljning av utmätt egen
dom. 

Liksom beredningen anser jag att den tidsmiissiga regleringen av ulmät
ningsmålcn och vad diirmed sammanhänger bör göras till föremål för en all
män övei·syn i samband med förevarande reform av lagstiftningen om exku
tion i fast egendom. 

I fråga om de tidsfrister inom vilka de olika åtgärderna som ingår i ett exe
kutivt förfarande normalt skall äga rum föreslår beredningen inte någon 
ändring. Sålunda föreslås att utmälningsförrättning liksom f. n. skall hållas 
inom fyra veckor från det att utmätningsmannen har tagit emot de hand
lingar som behövs för att förrättning skall kunna ske. Vidare föreslås att 
tidsfristen för försäljning av lös egendom i allmiinhet skall sättas till två må
nader från u lmälningen samt för fast egendom, farlyg, luftfartyg och inteck
nade reservdelar lill fyra månader från utmiitningcn. 

Förslaget att de nuvarande fristerna för utmätningsförrättning och för
säljning inte skall ändras har godtagits under rcmissbehandlingen. Från nå
got håll har emellertid gjorts gällande att försäljningsfristen såvilt avser fast 
egendom är för kort. För min del finner jag liksom beredningen inte anled
ning frångå den avvägning beträffande tidsfristerna som gjordes vid dessa 
bestämmelsers tillkomst år Hl63. 

Som framgår av det redan sagda skall försäljningsfrist beräknas med ut
gångspunkt från tidpunkten för utmätningen. Vid exekutiv försäljning av 
fastighet under konkurs får utgångspunkten i stället vara tidpunkten då 
framställningen om försäljning gjordes. 

I det föregående har jag förordat att domstols beslut som innebär alt ford
ran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom skall ha den verkan 
att egendomen skall anses utmätt. Liksom f. n. när fastighet anses utmätt till 
följd av att fordran har fastställts till betalning bör tidpunkten för framstäl
ningen om försäljning utgöra utgångspunkt för beräkning av försäljnings
fristen. 

Självfalletkan del.visa .sig, föreligga hinder mot att genomföra utmätnings-
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förrättning eller försäljning inom de angivna tidsfristerna. Tidsfristerna bör 
därför liksom f. n. endast ange de tider inom vilka utmätningsförrättning el
ler försäljning normalt skall äga rum. Beredningen har i fråga om fast egen
dom gett flera exempel på situationer som kan medföra att försäljnings
fristen måsLe överskridas. Liknande silualioner kan givetvis uppstå också· 
när det giiller utmätt egendom av annat slag. 

De nuvarande reglerna ger uhnätningssökanden möjligheter att lämna an
stånd med såviil utmälningsförr::ittning som försäljning av utmätt egendom. 
Någon annan begränsning har inte ställts upp än att en viss Iiingsta tid för 
anstånd. har faststiillts. Sålunda gäller att ansökan om utmätning förfaller, 
om utmät~ingssölrnnclen liimnar anstånd med utmätningsförrättning som 
varar utöver sex månader från elen tidpunkt då utmätningsmannen har tagit 
emot de handlingar som erfordras. Fortfar anstånd med försäljning utöver 
sex månader från utmätningen eller från tidpunkt för framställning om för
säljning av fast egendom, förfaller utmätningen eller den utmiitningsverkan 
som betalningsfastställelse i fast egendom har. 

När det gäller anstånd med utmätningsförriittning föreslår beredningen 
inte någon ändring i vad som nn gäller. Beredningen föreslår däremot vissa 
ändringar i fråga om anstånd med försäljning av utrniitt egendom. Enligt be
redningens förslag skall det alltid ankomma på de exekutiva myndigheterna 
att fatta beslut om anstånd med försäljning. Den nuvarande bestämmelsen 
att utmätning förfaller om anstånd med försäljning fortfar utöver viss tid 
har sålunda inte någon motsvarighet i beredningens förslag. 

Beredningens förslag att reglerna om anstånd med utmätningsförrättning 
inte skall ändras har föranlett kritiska ullalanden i några remissyttranden. 
Det har därvid påpekats alt möjligheten att ge anstånd med utmätningsför
rfötning f. n. ofla utnyttjas på så sätt att utmätningssökanden i syfte att ut
öva påtryckning på gälden~iren låmnar flera korta ansttlnd under sexmåna
dersperioden. Del har framhållits alt ett sådant förfarande medför praktiska 
olägenheter för utrnätningsmännen därigenom alt de tvingas bevaka an
slåndstider samt alt flera gånger i samma mål stitla ut och ställa in förrätt
ningar, vilket är ett omfattande och tidskrävande arbete. För alt delta skall 
undvikas föreslås hl. a. att en ordning som motsvarar den som beredningen 
har tänkt sig beträffande anstånd med försiiljning av utmätt egendom skall . 
införas också beträffande anstånd med ulm~itningsförrällning. 

Enligt min mening är det angeläget att utmiitningssökande ·borgeniirers 
möjligheter att ge anstånd med utmätningsförrättning inte inskränks i för
hållande till vad som nu gäller. Framför allt för gäldenärer mot vilka an
sökan om utmätning riktas men också för de exekutiva myndigheterna kan 
det vara en fördel om utmätningssökandena får ge anstånd med utmätnings
förrättning utan att skälen för anstånd underkastas någon prövning. Lik
som beredningen och det helt övervägande flertalet remissinstanser anser 
jag sålunda att det också i fortsiittningen bör slå öppet för utmätnings-
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sökanden att lämna anstånd med utmätningsförrättning med endast den 
begränsningen att ansökningen om utmätning förfaller om anståndet fort
far längre tid än sex månader. 

Avgörandet i frågan om försäljning av utmätt egendom skall uppskjutas 
kan inte på samma sätt som när det gäller utmätningsförrättningen över
lämnas till utmälningssökandens fria skön. Hänsyn måste också kunna ta!' 
till gäldenärens intressen. Enligt gällande rätt kan detta sägas ske genom att 
det vid sidan om utmätningssökandens befogenhet att lämna anstånd finns 
regler som ger de exekutiva myndigheterna befogenhet att bevilja uppskov 
med försäljning. Uppskov kan sålunda medges dels när det finns särskild 
anledning antaga att utmätt egendom kommer att säljas till underpris, dels 
när gäldenären av särskild orsak huvudsakligen utan egen skuld råkat i till
fälliga betalningssvårigheter dels när i övrigt synnerliga skäl talar för upp
skov, allt under förutsättning att utmätningssökandens rätt till betalning 
inte äventyras eller hans rätt på annat säll olillbörligt sätts åt sidan. 

Liksom beredningen anser jag att den nuvarande ordningen med både an
stånd som lämnas av utmätningssökanden och uppskov som meddelas av 
exekutiv myndighet bör ersättas med bestämmelser som alltid ligger i de 
exekutiva myndigheternas hand att besluta i frågan om försäljning av ut
mätt egendom skall anstå. Den avvägning mellan olika partsinlressen som 
kan sägas komma till uttryck i nuvarande regler bör samtidigt i huvudsak 
behållas. 

Befogenheten att meddela anstånd bör givetvis åvila den myndighet som 
det åligger att ombesörja den exekutiva försäljningen. När det gäller utmätt 
lös egendom i allmänhet bör det således vara uhnätningsrnannen som med
delar anstånd, medan motsvarande uppgift i fråga om fastighet samt fartyg, 
luftfartyg och intecknade reservdelar lill luflfartyg bör ligga på öE. 

Anstånd bör, som beredningen förutsätter, inte kunna komma i fråga annat 
än efter begäran av utmätningssökanden eller gäldenären. Förfarandet måste 
emellertid gestaltas på skilda sätt beroende på om det är sökanden eller gäl
denären som begär anstånd. 

En begäran om anstånd med försäljning från sökandens sida bör regelmäs
sigt beviljas. Endast om sårskilda skäl talar mot anstånd bör begäran avslås. 
Om gäldenären begär anstånd bör ~ökanden, i enlighet med beredningens 
förslag, alltid få tillfälle yttra sig, innan beslut fattas. Ett medgivande från 
sökandens sida bör därvid bedömas på samma sätt som om han själv begärt 
anstånd. Utan sådant medgivande bör gäldeniirs begäran om anstånd bifallas 
endast om särskilda skäl föreligger. 

Beredningen har som skäl för att vägra anstånd som har medgetts av ut
mälningssökande anfört att auktion på den ifrågavarande egendomen redan 
har blivit ullyst. Jag delar beredningens uppfattning att anstånd i ett sådant 
läge inte bör medges annal än om mycket starka-skäl föreligger. Att, som nå-
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gon remissinstans förordar, helt stänga möjligheten att på begäran eller efter 
medgivande av sökanden inställa en utlyst auktion anser jag inte vara lämp
ligt. Liksom beredningen vill jag emellertid betona att det inte bör få före
komma att auktion utsätts och inställs vid upprepade tillfällen. Det kan i det 
sammanhanget påpekas att sökanden alltid har möjlighet att genom återkal
lelse av utmiitningen åstadkomma att förfarandet nedläggs och utlyst auk
tion inställs. 

För prövningen av om anstånd bör lämnas utan att sökanden har ·medgett 
det bör ledning kunna hämtas i de nuvarande bestämmelserna om uppskov 
med försäljning. I en sådan situation bör anstånd sålunda kunna medges på 
de grunder som nu kan åberopas för uppskov. Samtidigt bör emellertid gälla 
att anslånd inlc får leda till all. sökandens rätt till betalning äventyras eller 
att hans rätt i övrigt åsidosätts. 

Som beredningen har förordat bör det beträffande fastigheter och lös egen
dom i allmänhet fastställas vissa tidsgränser för anstånd med försäljning 
som inte utan synnerliga skäl får överskridas. En sådan tidsgräns för an
stånd beträffande fastigheter bör, i enlighet med vad beredningen föresla
git, kunna sättas till ett år och i fråga om lös egendom till sex månader 
från utmätningen. Jag delar också beredningens uppfattning att någon mot
svarande tidsgräns inte behövs i fråga om anstånd med försäljning av luft
fartyg och intecknade reservdelar till luftfartyg, eftersom några längre an
ståndstider knappast kan tänkas komma i fråga beträffande sådan egen
dom. Samma skäl kan, som har påpekats i ett par remissyttranden, också 
anföras för att underlåta att sätta ut en tidsgräns för anstånd med för
säljning av fartyg som avses i 94 § UL. I avbidan på att den pågående över
synen av reglerna om exekutiv försäljning av fartyg slutförs bör emellertid 
enligt min mening san1ma tidsgräns som förordas beträffande anstånd med 
försäljning av fastighet, dvs. ett år efter utmätningen, kunna fastställas 
också beträffande sådana fartyg. 

Reglerna om tidsfrister för utmätning och försäljning av utmätt egendom 
samt om anstånd med sådana åtgärder är f. n. inte tillämpliga vid indriv
ning av skatter, böter och andra offentligrättsliga fordringar. 

Flera remissinstanser har tagit upp frågan i vad mån undantag från de 
nu föreslagna bestämmelserna bör göras beträffande indrivning av skatter, 
böter och liknande. Därvid har framhållits alt det skulle innebära en skärp
ning av indrivningsförfarandet om undantag inte görs. 

Frågan om det tidsfristsystem och de begränsningar i anståndmöjlighe
terna som den föreslagna ordningen innefattar bör gälla i allmänna mål bör 
inte tas upp till omprövning i detta sammanhang. I departementsförslaget 
har således de allmänna målen undantagits från tillämpningen av bestäm
melserna om tidsfrister och anstånd. 
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2.14.10 Former för realisation av utmätt fast egendom 

Genom ändringar i UL, som lrädde i kraft den 1 juli 1967, infördes flera 
bestämmelser i syfte att öka möjligheterna alt uppnå tillfredsställande eko
nomiskt utbyte vid exekutiva försäljningar eller i varje fall motverka att ut
mätt egendom säljs lill underpris. Bestämmelserna rörde bl. a. formen för 
försäljning av utmätt egendom. I fråga om lös egendom öppnades sålunda 
möjlighet att verkställa försäljning inte bara på auktion utan också under 
hand (96 a § UL). Sådan underhandsförsäljning får ske om det framstår som 
sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås därigenom. När det gäl
ler fast egendom infördes bestämmelser som gör det möjligt att sälja tillbe
hör till utmätt fastighet för sig och därefter fastigheten i övrigt, när detta 
från ekonomisk synpunkt och i övrigt framstår som lämpligare än en försälj
ning av fasligheten och alla dess tillbehör i ett sammanhang (100 a § UL). 
Tillbehörsförsäljning skall ske i den ordning som giiller för ulmätt lösöre, 
vilket innebiir att den kan ske på auktion eller under hand. Såväl i fråga om 
fast som lös egendom infördes samtidigt bestämmelser som gör det möjligt 
för den som förrällar exekutiv auktion att vägra godta inrop, om det är san
nolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås (93 § 2 mom. och 126 § 3 
mom. UL). Bestämmelserna om särskild försäljning av fastighetstillbehör 
och om rält alt vägra godta inrop niir fastighet bjuds ut på auktion har, i 
sakligt hänseende oförändrade, tagits in i beredningens förslag till lag om 
exekutiv försäljning av fast egendom. 

Som framgår av vad jag nu har sagt berörde de ändringar i UL, som ge
nomfördes å,r 1967, inte sättet för exckuti.v försäljning av fastighet i annat 
avseende än atl särskilda regler om fastighclslillbchör infördes. Nu liksom ti
digare gäller sålunda att försåljning av sjiilva fastigheten bara kan ske på 
offentlig auktion som verkställs av öE (89 och 97 §§ UL). 

Beredningen har i sitt nu aktuella betänkand~ tagit upp frågan om det, på 
samma sätt som redan har skett beträffande lös egendom bör öppnas möj
lighet att också sälja utmätt fastighet under hand i stället för på auktion. 

Vid sina överväganden i denna fråga har beredningen funnit att det ibland 
bör vara möjligt att få ut mera för en fastighet om den får bjudas ut till för
säljning under hand. Beredningen anser emellertid att underhandsförsälj
ning inte lämpar sig så bra som försäljningsform i mer komplicerade fall. I 
fall då försäljningen rättsligt sett iir mycket enkel och då fastigheten inte är 
högt belånad bör det emellertid enligt beredningen vara en fördel om under
handsförsäljning kan ske. Beredningen har därför föreslagit regler som in
nebär, att utmätt fastighet får säljas under hand, om det är tillförlitligt ut
rett vilka fordringar och rättigheter som belastar fastigheten och under
handsförsäljning finnes vara mera ändamålsenlig än försäljning på auk
tion. 

Under remissbehandlingen har flertalet remissinstanser anslutit sig till be-



LU 1971: 11 103 

redningens uppfattning. En allmän åsikt bland de posiliva remissinstanserna 
är sålunda, att underhandsförsäljning bör kunna ske i sådana okomplicerade 
fall som beredningen åsyftar men att försäljning på auktion måste vara det 
normala försäljningssältet. 

I flera remissvar framförs emellertid kritik. mot förslaget att göra det möj
ligt alt sälja utmält fastighet under hand. Det har chirvid framhållits att det 
vid exekutiv försäljning av fastighet är viktigt att försäljning sker med till
lämpning av ett i lag noga reglerat förfarande. Vidare har framhållits att 
underhandsförsäljning bara kommer att kunna utnyttjas i enstaka undan
tagsfall och att det därför framstår som onödigt att öppna möjligheter att 
använda denna försäljningsform. 

Enligt min mening iir det när det gäller utmätt fast egendom, som ofta ut
gör ett viktigt förmögenhetsobjekt, särskilt angeläget att man utformar reg
lerna om hur försäljningen skall ske så att de ger möjligheter att i det en
skilda fallet uppnå ett så tillfredsslällande ekonomiskt resultat som möjligt. 
Från denna synpunkt är det önskvärt att införa regler som medger att utmätt 
fastighet bjuds ut till försäljning under hand. I vissa fall kan därigenom på 
ett bättre säll iin vid försiiljning på auktion skapas förutsättningar för ett 
marknadsmiissigt pris för fastigheten. 

Tydligt är emellertid att utrymmet för att anviincla underhandsförsiiljning 
som försäljningsform när det giiller utmiitta fastigheter iir begränsat. I fall 
då förhållandena är komplicerade, som då förfarandet rör många rätts
ägare med mot varandra stridande intressen eller då det föreligger svårighe
ter att utreda vilka fordringar och rättigheter som belastar faslighelen, är 
det inte lämpligt eller önskvärt att man frångår det formbundna förfarande 
som auktionsförsäljning innebär. Jag delar sålunda beredningens uppfatt
ning att försäljning under hand inte är en försäljningsform som lämpar sig 
för komplicerade fall. 

Det förhållandet alt användningsområdet på detta sätt måste vara begrän
sat hör emellertid enligt min mening inte leda till att nian avstår från att in
föra försälj ningsformen. Liksom beredningen och flertalet remissinstanser 
anser jag att de fördelar som denna försäljningsform kan erbjuda bör kunna 
tas till vara i sådana fall då försäljningen rättsligt sett framstår som enkei 
och då förhållandena också i övrigt är okomplicerade. Jag delar sålunda be
redningens uppfattning att regler bör införas som medger att denna försälj
ningsform får anvåndas också beträffande utmätta fastigheter. Jag vill emel
lertid framhålla att jag inte räknar med att underhandsförsäljning skall bli 
någon siirskilt vanlig företeelse. Försäljning på auktion torde sålunda också i 
fortsättningen få ses som det normala sättet för försäljning av utmätta fas
tigheter. 

Av vad jag redan anfört framgår att jag liksom beredningen anser att un
derhandsförsäljning av en utmätt fastighet bör föregås av en prövning, som 
visar att försäljning i denna ordning framstår som fördelaktig. Vid denna 
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prövning bör för- och nackdelarna med de olika försäljningssätten vägas mot 
varandra. Självfallet kommer härvid frågan vilket av dem som kan vara äg
nat all leda till det btisla utbytet i förgrunden. Enbart det förhållandet att det 
finns anledning att anta att en högre köpeskilling kan uppnås genom under
handsförsäljning av faslighetcn än om den säljs på auktion kan emellertid 
inte vara avgörande för frågan om fastigheten bör bjudas ut under hand. 
Som jag nyss nämnde är underhan<lsförsäljning inte en förstiljningsform 
som lämpar sig för fall då förhållandena från olika synpunkter selt är kom
plicerade. I sådana fall bör diirför underhandsförsäljning inte komma i 
fråga, även om det finns skäl att anta att försäljning i den ordningen 
skulle kunna leda till bättre utbyte än auktionsförsäljning. Å andra sidan 
kan det i något fall framstå som fördelaktigt att sälja faslighet under hand, 
trots att det är tveksamt om försäljning i den ordningen kommer att medföra 
att högre pris uppnås än om försäljningen sker på auktion. Det kan exempel
vis visa sig att det är möjiigt att snabbt slutföra del exekutiva förfarandet om 
underhandsförsäljning får ske. Är försäljning under hand inte utesluten av 
annan orsak, bör då det förhållandet att osäkerhet råder i frågan om man 
kan få ut mera vid auktion inte utgöra något absolut hinder mot att under
handsförsåljning sker. Att försäljning under hand av utmätt faslighet på 
detta sätt får föregås av en allmän liimplighetsprövning bör komma till ut
tryck genom att det, i enlighet med vad beredningen har föreslagit, som för
utsättning för att denna försäljningsform skall få användas föreskrivs att 
den framstår som mer ändamålsenlig iin försäljning på auktion. Jag biträder 
sålunda inte den av några remissinstanser framförda uppfattningen att det, 
liksom i fråga om underhandsförsäljning av lös egendom, också beträffande 
utmätt fastighet bör föreskrivas att försiiljning under hand får ske bara om 
det är sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås därigenom. 

Det kan sättas i fråga om man som förutsättning för att fastighet skall få 
säljas under hand bör föreskriva att försök först skall ha gjorts alt sälja fas
tigheten på auktion. Om ett sådant krav ställdes, skulle man kunna skapa ett 
gott underlag för bedömningen om underhandsförsäljning är en ändamål
senlig försäljningsform. :Mot delta kan emellertid hävdas att ett sådant förfa
rande skulle bli omständligt, tidskrävande och dyrbart. Beredningen har in
te heller förutsatt att försök alt sälja fastighet på auktion skall föregå ett ut
bud av fastigheten till försäljning under hand. Liksom remissinstanserna har 
jag inte något att erinra mot detta sUillningstagande. Å andra sidan kan ett 
utrop av fastighet på auktion, som inte har lett till försäljning till följd av 
att ett godtagbart bud inte har uppnåtts, utgöra ett skäl att pröva om under
handsförsäljning kan ge ett bättre resultat. Något hinder mot att efter ett 
misslyckat försök sälja fastighet på auktion gå över till att bjuda ut fas
tigheten under hand bör alltså inte finnas. 

Jag är ense med beredningen om att försäljning under hand av utmätt fas
tighet bör ske i former som så nära som möjligt ansluter till dem som i all-
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mänhet tillämpas vid frivillig försäljning av fastighet. Försäljning under 
hand bör därför i princip inte ha till följd alt några inleckningar blir utan 
verkan eller att upplåtna rättigheter upphör. Vidare bör köparen åHiggas att 
svara för alla fordringar som belaslar fastigheten och som inte betalas på an
nat siitt under exekutionen. Detta leder till att man som en ytterligare allmän 
förutsättning för att underhandsförsäljning skall få ske hör ställa upp att 
det skall vara utrett vilka fordringar och rättigheter som belastar fastigheten. 
Om någon siiker utredning i det avseendet inte har kunnat åstadkommas, bör 
fastigheten inle bjudas ut till försäljning under hand. Också i det avseendet 
ansluter jag mig sålunda till beredningens förslag. 

Enligt beredningens förslag ankommer det på öE att pröva om förutsätt
ningarna för underhandsförsäljning är uppfyllda och att besluta om försälj
ning i sådan ordning. Under remissbehandlingen har från några remissin
stansers sida hävdats att öE borde pröva frågan om försäljningsformen bara 
efter framställning från rättsägare. Det har också påpekats alt det skulle 
medföra en ökning av arbetsbördan, om det åläggs öE att i varje ärende om 
exekutiv försäljning av fastighet verkställa en sådan prövning. I anslutning 
till detta vill jag erinra om den karaktär av undantagsföreleelse som försälj
ning under hand av utmätt fastighet skall ha. I det helt övervägande fler
talet· cxclmlionsfall som avser fastighet borde det utan någon närmare pröv
ning från öE :s sida stå klart att försäljning under hand inte bör kunna 
komma i fråga. Att öE självmant har att ta upp frågan om försäljningsfor
men kan därför inte antas komma att föra med sig att hans :irhetsbörda 
ökas nämnvärt .. Jag vill också framhålla att frågan om fastigheten skall bju
das ut under hand bör tas upp till prövning på ett så tidigt stadium som 
möjligt under det exekutiva förfarandet. Från den synpunkten sett fram
står det som en fördel att öE kan agera utan att behöva avvakta initiativ 
från någon rättsägares sida .. Jag anser sålunda liksom beredningen att öE, 
när det föreligger anledning därtill, sjiilvmant skall ta upp frågan om un
derhandsförsiiljning. 

Som jag har nämnt förut hör vid underhandsförsäljning av utmätt fastig
het i princip gälla att alla inteckningar som finns i fastigheten kvarstå och 
att köparen åliiggs att svara för alla fordringar som är förenade med för
månsrätt i fasligheten. Detta innebär att alla fordringar som g~iller i fastighe
Len, utmätningssökandens inbegripen, och kostnaderna för förfarandet 
måste liickas av köpeskillingen för att underhandsförsåljning skall få ske. 
Undantag härifrån bör endast gälla för de fall då borgenär; utmätningssii
kanden eller annan avstår från betalning eller får betalning för sin fordran 
ur sådana medel som flyter in under förfarandet i form av avkastning eller 
köpeskilling när tillbehör till fastigheten har sålts för sig. 

Mot bakgrunden av vad som nu har sagts framstår det enligt min mening 
som klart att de borgenärer, som har fordringar som gäller i utmätt fastig
het, vid en underhandsförsäljning får sina intressen tillgodosedda på sådant 
sätt att det inte är påkallat att som allmän förutsättning för att underhands-
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försäljning skall få ske ställa upp att de skall ha godkänt försäljningsvillko
ren. Det finns inte heller anledning att föreskriva att de skall ges tillfälle alt 
yttra sig innan fastigheten bjuds ut till försäljning under hand. I sistnämnda 
avseende inlar emellertid utmätningssökanden en särställning. Ulmätnings
sökanden skall också i fortsättningen svara för kostnader för förfarandet i 
den mån de inte kan utgå ur den utmätta fastigheten. Med tanke på bl. a. 
detta framstår det som lämpligt att hans mening skall inhämtas innan fastig
heten bjuds ut till försäljning under hand. 

Jag vill i sammanhanget påpeka att det förhållandet att det inte åläggs 
öE att höra andra borgenärer än utmätningssökanden innan fastighet bjuds 
ut lill försäljning under hand givetvis inte utesluter att öE i tveksamma fall 
på lämpligt sätt inhämtar deras mening beträffande försiiljningsformen. 

Också i fråga om rättigheter som belastar utmält fastighet bör, som jag 
förut har antytt, principen vara att de skall stå kvar om fastigheten säljs un
der hand. Detta bör gälla som försäljningsvillkor, oavsett om fråga är om 
inskrivna rättigheter eller inte. 

Beredningen har framhållit att muntligt upplåtna rättigheter inte beak
tas vid exekutiv auktion och därför hör kunna lämnas utan avseende också 
vid försäljning under hand. Denna uppfattning har lämnats utan erinran un
der remissbehandlingcn. Också jag anser att det förhållandet att man säljer 
utmätt faslighet under hand inte hör föra med sig att rättigheter som 
grundar sig på muntliga upplåtelser får ett skydd som de inte har vid auk
tionsförsäljning. För all rättighet skall skyddas vid underhandsförsäljning 
bör alltså liksom vid auktionsförsäljning fordras att det föreligger skriftlig 
upplåtelse. 

Enligl beredningens förslag skall ägaren till utmätt fastighet godkänna 
försiiljningsvillkoren innan underhandsförsäljning får ske. Det förutsätts 
också att han skall få tillfälle att yttra sig, innan fastigheten bjuds ut till för
säljning under hand .. Tag delar uppfattningen alt fastighetsägaren på detta 
sätt bör tilläggas ett stort inflytande på valet av försiiljningsform. Ägaren bör 
sålunda kunna motsätta sig en försäljning under hand, om han bedömer det 
som möjligt alt man genom alt bjuda ut fastigheten på auktion kan uppnå 
ett högre pris. Emellertid bör, som beredningen har framhållit, kravet på 
ägarens godkännande inte upprätthållas, om fastigheten redan har bjudits 
ut på auktion men inte kunnat säljas på grund av att ett godtagbart inrop 
inte har skelt. Kan man i sådant fall uppnå ett bättre pris genom all bjuda 
ut fastigheten under hand, bör ägaren inte kunna hindra att försäljning sker. 

Beredningens aysikt år att öE, om utmätt fastighet skall bjudas ut under 
hand, regelmässigt skall överlämna till fastighetsmäklare att ombesörja ut
budet. Även enligt min mening ~ir en sådan ordning lämplig. Fördelen med 
försäljning under hand är just, att försäljning i den ordningen ger möjlighet 
att bjuda ut utmätt fastighet på samma sätt och i samma former som annan 
fastighet oeh att det därigenom blir möjligt att få ut det pris som fastigheten 
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betingar på allmänna marknaden. Emellertid kan det, som beredningen på
pekar, i vissa fall vara lämpligt att öE själv fordrar in anbud, t. ex. från stat
liga eller kommunala myndigheter, som kan antas vara intresserade att köpa 
fastigheten. Att öE agerar på detta sätt torde emellerlid bara kunna före
komma i enstaka undantagsfall. 

Under remissbehandlingen har från något håll uttryckts farhågor för att 
utbud av utmält fastighet till försäljning under hand kan medföra ökad tids
utdräkt. Jag vill i anledning därav framhålla, att frågan hur det exekutiva 
förfarandet tidsmässigt påverkas om fastigheten bjuds ut under hand måste 
beaktas vid öE:s bedömning av om underhandsförsäljning framstår som 
en ändamålsenlig försäljningsform. I de fall då en fördröjning av förfarandet 
kan beräknas uppstå får detta vägas mot de fördelar som underhandsför
säljning kan medföra. Har det förordnats att fastighet skall bjudas ut till 
försäljning under hand, bör öE vidare enligt min mening avbryta förfarandet 
och i stället föranstalta om auktionsförsäljning om det inte visar sig möjligt 
att inom rimlig tid uppnå ett godtagbart anbud. Några generella anvisningar 
torde inte kunna ges i det avseendet. Frågan hur länge försök att sälja fas
tighet under hand skall pågå får bedömas från fall till fall. 

I 7 kap. UL ges bestämmelser om tvångsförrnltning av utmätt fastighet. 
Bestämmelserna innebär att sådan förvaltning kan anordnas, om en utmätt 
fastighet inte har kunnat säljas. Emellertid kan förordnande på utmätnings
sökandens begäran också anordnas utan att något försäljningsförsök har 
gjorts. Tvångsförvaltning innebär att fastigheten ställs under vård av en 
syssloman och att dess avkastning används dels till att betala räntor och 
andra årligen upplöpande belopp, dels till betalning av sökandens fordran. 

Beredningen anser att det inte finns tillräckliga skäl att behålla institutet 
tvångsförvallning som en realisationsform vid sidan av försäljning. Bered
ningens uppfattning har stöd i en enhällig remissopinion. 

De skäl som beredningen har anfört för att inte ha någon motsvarighet till 
de nuvarande bestämmelserna om tvångsförvaltning finner jag vara bärande. 
Det förhållandet att tvångsförvaltning endast förekommer i några enstaka 
fall årligen visar, att institutet inte fyller någon påtaglig praktisk funktion. 
I likhet med beredningen anser jag sålunda att bestämmelserna om tvångs
förvaltning kan utgå genom att 7 kap. UL upphävs. 

I sammanhang el vill jag erinra om att departementsförslaget, liksom gäl
lande lag och beredningens lagförslag, innehåller bestämmelser som gör det 
möjligt att förordna syssloman att förvalta utmätt fastighet, om det kan be
faras alt ägaren vanvårdar den eller på annat sätt åstadkommer att den för
sämras i slörre mån. Vidare innehåller förslaget bestämmelser som innebär 
att avkastning av utmätt fastighet kan uppbäras av öE eller särskilt förord
nad syssloman. 
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2.14.11 Exekutiv auktions inverkan på inteckningar 

När det gäller principerna för exekutionens inverkan på inteckningar inne
bär den nuvarande ordningen att inteckning som faller utom lägsta budet 
upphör att gälla. Gemensam inteckning blir i princip utan verkan i den för
sålda fastigheten även om den ligger inom lägsta budet. Den i JB 1966 före
slagna ordningen på detta område innebär att inteckning blir utan verkan 
endast till belopp som enligt sakägarförteclmingen inte täcks av köpeskil
lingen. Motsvarande gäller när gemensamt intecknade fastigheter säljs enligt 
gemensam sakägarförteclming. I övrigt förlorar inteckningen sin verkan. 

Beredningen har ansett att man bör gå ett steg längre i· strävandena att 
bevara befintliga inteckningar och föreslår att öE skall kunna förordna att 
även inteckningar som faller utom köpeskillingen skall gälla. Detta skall 
gälla även i fråga om gemensam inteckning om försäljningen avser alla fas
tigheter och sker enligt gemensam sakägarförteckning. I sådana fall när ge
mensamt intecknad fastighet säljs för sig eller efter särskilda utrop får för
ordnande att inteckning fortfarande skall gälla meddelas endast i fråga om 
belopp som faller inom köpeskillingen. 

I samband med förslag till vissa ändringar i bl. a. 6 kap. JB, som behandla
des i JB 1969, tog föredragande departcmentschefen upp frågan om de av be
redningen föreslagna bestämmelserna om att öE i vissa fall skall kunna för
ordna att inteckning alltjämt skall gälla och anförde att bestämmelserna 
borde läggas till grund för lagstiftning. Så har även skett i det slutliga för
slaget till JB (j fr 6 kap. 12 §). De erinringar som i ett par remissyttranden 
anförts i denna fråga och som går ut på att inteckningar som faller utom. köpe
skillingen inle är sunda kreditobjekt och att öE :s arbetsbörda ökas har så
lunda inte föranlett att beredningens förslag frångåtts. Någon prövning av 
intecknings kreditvärde sker inle i samband med att inteckning beviljas och 
öE har givetvis inle heller något ansvar i detta avseende vid förordnande att 
inteckning fortfarande skall gälla. Någon nårmarc prövning av ett yrkande 
om förklaring alt inteckning fortfarande skall gälla torde i allmänhet inte 
heller behöva göras. 

När det gäller frågan vad som vid exekutiv försäljning bör betalas kon
tant och vad som kan stå kvar som lån i fastigheten innebär beredningens 
förslag i huvudsak samma ordning som den som gäller nu. Om borgcnår inte 
begärt kontant betalning och inteckning inte heller av särskilda skäl skall 
vara ulan verkan, skall sålunda lån som faller inom det före försäljningen 
bestämda s. k. skyddsbeloppet avTälmas på köpeskillingen. Förre ägarens 
personliga betalningsansvar mot långivaren kvarstår och nye ägaren blir inte 
betalningsskyldig för lånet. Om lånet faller utom skyddsbcloppet, har borge
nären rätt till kontant betalning och förre ägaren befrias från sitt betalnings
ansvar. 

Den av beredningen föreslagna ordningen har allmänt l!:odtagits under re-
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missbehandlingen. I ett remissyttrande har dock förordats att förre ägaren 
alltid skall bli fri från sin personliga belalningsskyldighet i fråga om lån som 
faller inom skyddsbeloppet. 

För egen del anser jag, liksom beredningen, att det skulle innebära ett åsi
dosättande av borgenärens rätt att föreskriva alt lån skall stå kvar även om 
förre ägarens personliga betalningsansvar skulle upphöra. Ett sådant resultat 
bör liksom hittills vara beroende av att uppgörelse härom kan träffas med 
borgenären. En sådan uppgörelse är givetvis i sin tur beroende av vilka möj
ligheter borgenären har att få betalning hos den nye ägaren. 

Enligt 6 kap. 3 § JB är borgenär för fordran som är förenad med panträtt i 
fastighet berättigad att vid utsökning få betalning intill pantbrevets belopp 
med den företrädesrätt inteckningen medför enligt lag samt att ur pantbre
vets ti!Higg utfå ränta på kapitalbelopp inom pantbrevets belopp, för skade
stånd på grund av förtida betalning samt för ersättning för indrivningskost
nad och annan kostnad som föranleds av fordringsförhållandet. Med tanke 
på de fall när borgenärens fordran överstiger pantbrevets belopp har bered
ningen föreslagit en bestämmelse alt borgenär som har pantbrev ej efter fas
tighetens försäljning kan mot köparen göra giillande panträtt i fastigheten 
för större fordran än som avriiknals på köpeskillingen jämte utfäst ränta 
därå från tillträdesdagcn samt framtida skadestånd och ersättning som av
ses i 6 kap. 3 § JB. Givetvis bör den principen gälla att köparen aldrig skall 
skall kunna bli skyldig att svara för köpeskillingen mer än en gång. 

När det gäller skadestånd på grund av förtida betalning har beredningen 
anfört att frågan bör vara beroende av överenskommelse som borgenären 
och köparen träffar om övertagande av lånet i fråga. övertar köparen lå
net på oförändrade villkor, skall skadestånd inte utgå. Om däremot köparen 
får förmånligare villkor än som gällde tidigare, skall skadestånd utgå i pro
portion till eftergiften. En sådan ordning framstår också enligt min mening 
som naturlig. Vid bedömningen av skadeståndets belopp blir överenskom
melsen mellan borgenären och köparen avgörande. Denna överenskommelse 
skall givetvis företes vid köpeskillingens fördelning. 

Även när det gäller betalning på grund av ägarhypotek ansluter jag mig tiJl 
lagberedningens förslag. Detta innebär alt ägarhypotek alltid utan särskilt 
yrkande betalas kontant och att tillägg inte skall beräknas på ägarhypotek i 
andra fall än när ägarhypoteket blivit utmätt. 

Frågan om inverkan på inteckningar vid underhandsförsäljning enligt be
redningens förslag härom behandlas i det följande. 

2.14.12 Exekutiv auktions inverkan på rättigheter 

Beredningens förslag innehåller i fråga om rättigheters ställning vid exe
kutiv försäljning åtskilliga ändringar i förhållande till gällande rätt. De 
föreslagna bestämmelserna syftar till att stärka rättighetshavarnas ställning. 
Sålunda föreslår beredningen att rättigheter som inte kan antas belasta fas-
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tigheten till beaktansvärd skada för innehavare av fordran med bättre rätt 
skall förbehållas vid försäljningen även om de har sämre förmånsrätt än den 
fordran för vilken fastigheten skall säljas. För att ge en bättre stållning även 
åt råttigheter som inte kan förbehållas på grund av dessa bestämmelser före
slår beredningen att utropsordningen åndras så att fastigheten först utropas 
utan förbehåll om r:Htighetens bestånd och diirefter med sådant förbehåll. 
Belastas fastigheten av flera rättigheter, skall enligt förslaget fastigheten ut
ropas med successivt ökande belastning av rättigheten för att slutligen utro
pas med förbehåll för samtliga rättigheter. 

Beredningens förslag att stärka rättighetshavarnas ställning har godtagits 
av flertalet remissinstanser. Atskilliga remissinstanser, däribland flera läns
styrelser, har dock förordat att den nuvarande ordningen behålls. Som skäl 
hårför har anförts att förmånsrållcn mellan en rättighet och exekutionsford
ringen bör vara avgörande för frågan om en rättighet skall bestå efter exeku
tiv försäljning. Beträffande arrende- och hyresrätter tillgodoses rättighetsha
varnas intressen dessutom genom lagstiftningen om besittningsskydd. 

Om en rättighet skall bestå efter en exekutiv försäljning, medför detta ofta 
att fastigheten får säljas för ett lägre pris än om fastigheten kan säljas utan 
att belastas av rättigheten. I princip bör därför frågan om rättighetens be
stånd avgöras av rättighetens läge i förmånsrättsordningen. Förhållandena 
kan emellertid ofta vara sådana att en rättighet inte utgör någon nämnvärd 
belastning, t. ex. om utövandet inlc innebär någon olägenhet eller om ett pe
riodiskt utgående vederlag utgör full kompensation för olägenheten. I sådana 
situationer finns det inte någon anledning att rättigheten skall uppoffras vid 
exekutiv försäljning. Jag delar beredningens uppfattning att de nuvarande 
reglerna kan medföi-a risk att rättigheter i sådana situationer som här an
getts uppoffras i onödan. 

Som framhållits under remissbehandlingen har vissa rättighetshavare en 
särställning på grund av reglerna om besittningsskydd. Så är fallet beträf
fande vissa arrende- och hyresrätter. I 8-12 kap. JB har tagits upp regler 
som innebär alt direkt besittningsskydd, dvs. rätt till förlängning av avta
let, i vissa fall föreligger vid jordbruksarrende, bostadsarrende och vid hyra 
av bostadslägenhet; medan indirekt besittningsskydd, dvs. rätt· till ersätt
ning vid avtalets upphörande, i vissa fall föreligger vid anläggningsarrende 
och vid hyra av annan lägenhet än bostadslägenhet. I samtliga fall kan besitt
ningsskyddet göras gällande även efter en exekutiv försäljning. För dessa 
rättigheter innebär ifrågavarande regler om rättighets bestånd vid exekutiv 
försäljning alt frågan om förlängning eller ersättning_ kan uppkomma under 
en löpande avtalsperiod till följ cl av uppsägning efter exekutiv försäljning. 

Den omständigheten utt vissa rättighetshuvare kan göra gällande besitt
ningsskydd även i förhållande till den som förvärvat fastigheten på exekutiv 
auktion utgör enligt min mening inte tillräckligt skäl mot att stärka rättig· 
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hetshavarnas ställning vid exekutiv försiiljning. För rättighetshavare med 
besillningsskydd iir det inte utan betydelse om uppsägning kan ske under 
den löpande avtalsperiodcn. För andra nylljandcrätter än arrende och hyra 
och inte minst för servitut kvarstår vidare behovet av en starkare ställning 
vid exekutiv förs~iljning . .Jag ansluter mig därför till beredningens stånd
punkt alt rättigheter bör beslå oberoende av exekutiv försäljning i större ut
sträckning än som är fallet f. IL 

De bestämmelser i beredningens förslag som främst iir ägnade att stärka 
rättighetsh:warnas ställning går ut på att riittighet som inte kan antas be
lasta fastigheten till bcaktansviird skada för innehavare av fordran med 
bättre förmånsrätt alltid skall förbehållas. Förslagets utformning har i all
mänhet Himnats utan erinran under remissbchandlingcn. I några remissytt
randen har emellertid anförts alt <len bedömning av rällighetens inverkan på 
övriga rättsägarcs ställning som här läggs på OE kan vara vansklig alt göra. 

För egen <lel anser jag att den av beredningen föreslagna ordningen ger 
goda möjligheter alt stärka rättighelshavarnas ställning. En oskadlighets
prövning av angivet slag är dock som framhållits under remissbehandlingcn 
förenad med svårigheter och bör diirför ske med försiktighet. Till grund för 
sin bedömning har OE - förutom beskrivning och värdering av fastigheten 
- vad som förekommit vid bevakningssammanträdet. Det bör enligt min 
mening ofta finnas möjlighet att på grundval av denna utredning besluta att 
rättigheten skall förbehållas. Ofta torde förhållandena f. ö. vara sådana att 
borgenärerna inte har anledning motsätta sig att förbehåll sker enligt dessa 
regler. Jag ansluter mig sålunda till beredningens förslag. 

De av beredningen föreslagna reglerna beträffancle ulropsorclningen när 
fastigheten belastas av rättighet har kritiserats under remissbehandlingen 
från olika synpunkter. Det har anförts alt den nu gällande utropsordningen 
bereder rättighetshavarna tillräckligt skydd samt att den föreslagna ord
ningen blir komplicerad och svårtillämpad. 

Enligt min mening finns det fog för den kritik som beredningen riktat mot 
de nu gällande reglerna angående utropsordningen. I pmktiken medför den 
nuvarande ordningen med all sannolikhet alt rättigheter blir uppoffrade i 
onödan. De av beredningen föreslagna reglerna är enligt min mening ägnade 
att minska riskerna för detla. Den föreslagna ordningen_ kan visserligen 
ibland medföra ett mera komplicerat och tungrott förfarande. Detta är emel
lertid endast fallet niir flera rättigheter skall beaktas vid utropet. På grund 
av de tidigare niimnda reglerna om obligatoriskt förbehåll när rättighet inte 
belastar fastigheten till skada för borgenärerna kan dessa_ situationer antas 
komma att bli mindre vanliga. Jag _anser därför inte att det från den syn-_ 
punkten finns anledning att behålla den gällande ordningen. På grund av 
det anförda har i departemcntsförslaget reglerna om utropsordningen när 
fastigheten belastas med rättigheter Lagits upp enligt beredningens förslag. 

Frågan om inverkan på rättigheter vid underhandsförsäljning enligt lagbe-
redningens försfag härom har berörts i det föregående. -
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3. Motivering till framlagda lagförslag 

3.1 Förslaget till lag om exekutiv försäljning av fast egendom 

1 § 

Paragrafens första punkt motsvarar 1 § första stycket i beredningens för
slag. Andra punkten har i lagberedningens förslag sin motsvarighet i 13 § 
sista stycket. 

Departementschef en. Utmätt fast egendom skall enligt gällande rätt säljas 
på offenllig auktion. Sådan auktion skall enligt 97 § 1 mom. UL förrättas av 
öE. Jag har i den allmänna motiveringen anslulit mig till beredningens för
slag att försäljning av fast egendom skall kunna ske förutom på offentlig 
auktion också under hand. 

I första punkten av denna paragraf anges att försiiljning av utmätt fast 
egendom skall, oberoende av vilken försäljningsform som väljs, ombesörjas 
av öE. Jag vill emellertid erinra om alt frågan om vem som skall ha hand om 
exekutiv försäljning av fast egendom kommer alt bli föremål för ytterligare 
överväganden av beredningen under det fortsatta arbetet på en ny UB. 

I paragrafens andra punkt har tagits upp en bestämmelse om atl försälj
ning av utmätt fast egendom skall ske på offentlig auklion, om annat inte 
följer av 15 eller 57 §.I sistnämnda paragrafer behandlas särskild tillbehörs
försäljning, som kan ske på auktion eller under hand, resp. underharnlsför
säljning av sjiilva fastigheten. 

När det giiller formen för auktion har beredningen anfört alt tillväga
gångssältet med utrop i upp- och avslag, s. k. Dutch auction, är komplicerat 
och används så sällan alt allmänheten inte förstår vad det innebiir. Bered
ningen anser därför att auktion alltid skall ske i enbart uppslag. Delta an
ser beredningen inte behöva anges i lagtexten. Under rcmissbehandlingcn har 
inte framförts några erinringar häremot. Vissa rcmissinstanscr anser dock 
att det i laglexten skall uttryckligt anges atl försäljning på auktion alllid 
skall ske genom utrop i uppslag. Jag delar uppfattningen att det enda tillåtna 
tillvägagångssättet vid auktion bör vara försäljning i uppslag, dvs. försälj
ning eflcr bud och överbud. Någon särskild föreskrift om detta anser jag, lik
som beredningen, inte behövas. Det nu sagda leder till att föreskrifterna i 
120 § UL saknar motsvarighet i dcpartemenlsförslaget liksom i beredningens 
förslag. Bestämmelserna i 12 § förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsök
ningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall (UP) om 
Dutch auction kommer härigenom att sakna betydelse. De föreslås därför bli 
upphävda. 

2 § 

Paragrafens första stycke motsvarar 2 § i lagberedningens förslag. Andra 
stycket har i lagberedningens förslag sin mqtsvarighet i :l § andra stycket. 
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Departementschefen. Fast egendom kan säljas exekutivt under konkurs 
dels som följd av alt egendomen är utmätt dels när konkursförvaltaren enligt 
70 § KL hos öE har begärt exekutiv försäljning av egendom som tillhör kon
kursbo. I första stycket av paragrafen har i enlighet med beredningens för
slag föreskrivits att lagens bestämmelser om exekutiv försäljning av utmätt 
egendom i tillämpliga delar gäller när egendom skall säljas exekutivt under 
konkurs. Föreskriflen omfattar sålunda båda de nämnda fallen. Påpekas kan 
att det i lagen på olika ställen ges särslålda regler om försäljning under kon
kurs. 

I 67 § i beredningens förslag har särskilt angetts att fasLighetsägaren före
träds av förvaltaren i fall då fast egendom· ingår i konkursbo. Eftersom detta 
får anses ligga i sakens natur, saknar departementsförslaget motsvarande 
föreskrift. Beredningen har också i lagen velat ta in en erinran om förvalta
rens åligganden enligt KL när fastighet säljs exekutivt under konkurs. En 
sådan erinran behövs enligt min mening inte. I sammanhanget vill jag på
peka att bestänunelserna om förvaltarens åligganden i nämnda avseende be-. 
rörs i förslaget till lag om ändring i KL (jfr 70 §). 

I andra stycket av paragrafen har föreskrivits att lagens bestämmelser om 
fordran som är förenad med panträtt i fast egendom är tillämpliga också i 
fråga om den rätt till betalning på grund av ägarhypotek som enligt 6 kap. 
9 § JB tillkommer ägaren. I vissa fall skall ägarhypotek. emellertid inte jäm
ställas med fordran som är förenad med panträtt. Detta framgår i så fall av 
de särskilda bestämmelserna i lagen, såsom av bestämmelserna i 33 § andra 
stycket, 34 § andra stycket och 58 § första stycket i departernentsförslaget. 

3 och 4 §§ 

Paragraferna motsvarar 5 och 6 §§i lagberedningens förslag. 
Dcpartementscl1efen: - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 § första stycket innehåller föreskrifter om utredning angående fastighets 

rättsliga förhållanden. Föreskrifterna överensstämmer i sak med beredning
ens förslag. I paragrafens andra stycke ges den i den allmänna motiveringen 
behandlade bestämmelsen om obelånat pantbrev, som fastighetsägaren inne
har. 

Bestämmelserna i 4 § första stycket första punkten och andra stycket inne
bär att fastighetsägaren skall tillhandahålla handlingar som tjänar till upp
lysning om fastigheten i rättsligt hänseende och dessutom obelånat pantbrev 
som han kan inneha. Lämpligt torde vara att öE ger den som förordnas att 
utföra beskrivning av fastigheten i uppdrag att avfordra fastighetsägaren så
dana handlingar (jfr nuvarande 79 § UL). 

12 § 

Denna paragrafmotsvarar 14 §i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. Enligt 87 § UL får vissa rättsägare vars rätt kan vara be-
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roende av försäljning av egendomen inträda i uhnätningssökandens rätt 
genom att betala hans fordran och den kostnad för vilken sökanden svarar 
(s. k. utlösningsdill). Sådan befogenhet tillkommer den som har fordran för 
vilken egendomen svarar på grund av inteckning eller som har nyttjanderätt 
till egen<lomcn, ålerköpsrält, rätt till servitut eller rätt till elektrisk kraft. 
Har utmätning skett för del av fordran, har utmätningssökanden dock före
träde för sin återstående fordran. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår regler om utlösningsrätt, som i hu
vudsak stämmer överens med gällande lag. Kretsen av ullösningsberätligade 
föreslås dock utstriickt till envar vars rätt kan vara beroende av den utmätta 
fastighetens förs~iljning. Däremot anser beredningen det inte behövligt att 
uttryckligen ange att utmätningssökanden efter det utlösning skett har före
träde för sin återstående fordran. Att så måste bli fallet ligger i sakens natur. 
För aH undanröja <len oklarhet som enligt gällande rätt råder beträffande 
frågan inom vilken lid ullösningsrätten skall utövas, föreslår beredningen en 
regel med innebörd alt ullösning skall ske innan fastigheten har sålts. 

Remissyttrandena. Länsstyrelsen i Östergötlands län anser att det bör ut
tryckligen föreskrivas att utmätningssökande har företräde för sin åter
stående fordran, när ullösning har skett för del av fordran. Hovrätten för 
Västra Sverige delar diircmot beredningens bedömning i delLa avseende. Där
emot sätter hovrätten i fråga om ullösning för del av fordran över huvud ta
get bör vara tillåten. En sådan ullösning kan enligt hovrätten skapa problem 
men torde inte fylla något egentligt behov. 

Departementscliefen. Beredningens förslag om rått för vissa intressenter 
att inträda i utmätningssökandens rätt genom att betala hans fordran och 
kostnad för vilken sökanden svarar slämmer i huvudsak överens med gäl
lande rätt. Vad beredningen föreslagit har utan saklig ändring tagits upp i 
departementsförslaget. Som beredningen föreslagit bör utlösningsrätten 
kunna utövas intill dess fastigheten har sålts. 

13 § 

Paragrafen motsvarar 15 §i lagberedningens förslag. 
Gällande rält. När fast egendom är avträdd till konkurs och säljs exekutivt 

på begäran av förvaltaren har enligt 114 § UL vissa borgenärer rätt att begära 
att försäljning sker till gäldande av deras fordringar (s. k. anslutningsrätt). 
Sådan rätt tillkommer borgenär som i konkursen bevakat fordran för vilken 
egendomen svarar enligt 17 kap. 9 § HB eller som skall utgå ur egendomen 
med förmånsräll framför intecknad fordran. Vidare fordras att borgenärens 
rätt till betalning ur fastigheten är ostridig eller styrkt. Den som vill utöva 
anslutningsrätt skall göra det inom den lid som är föreskriven för anmälan 
av fordran eller rätlighet som bör beaktas vid försäljningen. Om anslutnings
yrkande inte framställs, får försäljning inte ske till förfång för de rättsägare 
som tagits upp i borgenärsförteckningen. 
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Lagberedningen. Beredningens förslag stämmer i huvudsak överens med 
gällande bestämmelser. 

F. n. finns anslutningsrätt bara om försäljning skall ske på konkursförval
tarens begäran. Emellertid kan exekutiv försiiljning under konkurs också ske 
t. ex. efter utmätning, vilken begärts av borgenär som till säkerhet för sin 
fordran har panträtt i fastigheten. De motiv som bär upp anslutningsrätten 
gör sig gällande också när fastigheten under konkursen skall säljas på grund 
av utmiitning. Beredningen föreslår därför, att anslutningsrätt alltid skall 
kunna utövas när fastighet som avträtts till konkurs skall säljas exekutivt. 

Den som viJI utöva anslutningsrätt skall f. n. göra det inom den tid som är 
föreskriven för anmälan av fordran eller rättighet som bör beaktas vid för
säljningen. Delta medför, att intressenter i fastigheten inte i förväg kan be
räkna var lägsta budet kommer att ligga. Av underrättelserna till sakiigarna 
bör visserligen framgå, att försäljning sker för konkursbos räkning. Den som 
känner reglerna i detalj kan därav förstå att han bör inställa sig vid auktio
nen och bevaka sin rätt med hänsyn till att lägsta budet eventuellt kan 
komma att sänkas hur långt som helst. Andra kan förbli helt okunniga om 
den risk som hotar. Man bör därför begränsa möjligheterna att ändra förut
sättningarna för realisationen och sörja för tydliga meddelanden till sak.
ägarna. Om anslutningsrätt skall föreligga också när initiativ till försäljning 
under konkurs kommer från en utmätningssökande, blir det än mera angelä
get att en ny ordning införs. Beredningen föreslår därför att den som vill an
sluta sig skall anmäla detta hos öE senast två veckor före det bevaknings
sammanträde som skall föregå auktion. Uppgift om redan skedd anslutning 
kan tas in i den underrättelse som enligt 23 § i beredningens förslag (jfr 21 § 
i departementsförslagct) sk.all sändas Lill kända sak.ägare. Om anslutningen 
kommer senare men ändå i behörig tid, skall enligt samma paragraf särskilda 
underrättelser sändas till sak.ägarna. 

Rätt till utlösning föreligger också när fastigheten säljs under konkurs. 
Beredningen föreslår en särskild regel om att den som utövat sin anslut
ningsrätt kan bli utlöst. 

Remissyttrandena. Beredningens förslag har i allmänhet godtagits eller 
lämnats utan erinran under remissbehandlingen. Kritiska synpunkter an
läggs emellertid i några remissvar. 

Advokatsamfundet sätter i fråga om tillräckliga skäl finns att behålla den 
nuvarande bestämmelsen att innehavare av fordran med panträtt i fastig
heten skall ha bevakat sin fordran i konkursen för att få utöva anslutnings
rätt. Enligt samfundet bör det vara tillräckligt att innehavaren kan styrka 
sin fordran och panträtt inför öE. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län anför att varken gällande rätt eller försla
get innehåller några närmare bestämmelser om innebörden av att borgenärs 
rätt till betalning ur fastigheten skall vara ostridig eller styrkt. Enligt läns
styrelsens mening skulle det vara till fördel för såväl öE som rättsägare i 
konkurser om det av lagtexten klarare framgick exempelvis att ostridighet 
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anses föreligga när anslutningsyrkandct biträds av konkursförvaltaren eller 
när det beträffande lönefordringar och likställda fordringar framgår av kon
kursbouppteckningen att de inte helt kan gäldas ur konkursboets lösa egen
dom. Föreskriften att den som vill ansluta sig skall anmäla det hos öE senast 
två veckor före bevalmingssammantriidet och bestämmelser om särskilt med
delande om anslulning till rättsägarna anser länsstyrelsen vara onödiga. En
ligt länsstyrelsens erfarenhet är möjligheterna till anslutningsrätt så väl
kända bland de rältsägare som kan beröras därav, att de redan vid beskedet 
om att fastighelsiigaren är i konkurs får klart för .sig att anslutning kan 
komma att aktualiseras och rättar sina mått och steg därefter. Visserligen 
kommer enligt bcretlningens förslag anslutningsrätt att kunna utövas också i 
de fall då annan än konkursförvaltaren har begärt försäljningen. I sådana 
fall kan det givetvis vara av värde för övriga borgenärer att få veta atl giilde
nären är i konkurs och att anslutningsrätt kan bli aktuell. Emellertid anser 
länsstyrelsen att det för dessa fall bör vara tillräckligt att föreskriva att öE, 
där så kan ske, underrättar rättsägarna om att fastighetsägaren är i konkurs 
och att anslutning på grund härav kan bli aktuell. Anslutningsrätten bör där
efter kunna utövas intill dess bevakningsförfarandet avslutas. Länsstyrelsen 
i Jämtlands län anser däremot att den föreslagna tiden om två veckor är väl 
kort. Eftersom uppgift om anslutning om möjligt bör tas in i den underrät
telse om auktionen, som skall tillställas kända sak.ägare, bör tiden enligt läns
styrelsen lämpligen bestämmas till tre veckor. 

I yttrandet från länsstyrelsen i Kopparbergs län berörs också förslaget att 
utlösningsrätt skall kunna utövas när fastighet skall säljas under konkurs. 
Länsstyrelsen anser att förslaget i det avseendet kan ge upphov till mycket 
svårbedömbara problem beträffande utlösnings- och skyddsbeloppcts storlek. 
Länsstyrelsen erinrar om alt lönebelopp vid exekutiv fastighetsförsäljning 
regelmässigt bevakas reservationsvis och alt det kan gå år innan en konkurs i 
vilken det förekommer lönefordringar har avslutats eller framskridit så långt 
att lönefordringarna slutgiltigt kan tas ut ur fastigheten. Länsstyrelsen 
framhåller dessutom att utlösningsrättens syften vid exekutiv fastighetsför
säljning under konkurs i stort sett kan bli tillgodosedda genom reglerna om 
anslutningsrätt. Länsstyrelsen vill mot bakgrunden av det anförda sätta i 
fråga om det är nödvändigt alt medge utlösningsrätt i konkursfallen. 

Departementscilefen. De av beredningen föreslagna reglerna angående an
slutningsrätt under konkurs stämmer i huvudsak överens med nu gällande 
bestämmelser. I likhet med det övervägande antalet remissinstanser ansluter 
jag mig till förslaget. 

För att borgenär skall kunna utöva anslutningsrätt förutsätts liksom enligt 
gällande rätt att hans fordran bevakats i konkursen och att hans rätt till be
talning ur fastigheten är ostridig eller styrkts. Jag kan inte dela den uppfatt
ning som kommit fram under remissbehandlingen att kravet på bevakning i 
konkursen bör slopas. Inte heller anser jag det möjligt att i lagtexten när
mare precisera när borgenärs rätt til.l betalning skall anses vara ostridig eller 
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styrkt. Den närmare bestämningen härav får överlämnas åt räUstillämp
ningen (jfr NJA 1968 s. 6). 

Enligt giillande rätt kan inlressenler i fastighet~ som skall säljas exekutivt 
under konkurs, inte i förväg beriikna var lägsta budet kommer att ligga. Mot 
denna bakgmnd är beredningens förslag, som innebär en begränsning av 
möjligheterna att genom anslutning ändra förutsättningarna för försälj
ningen, enligt min mening väl grundat. Den tid inom vilken anslutning enligt 
förslaget skall anmälas anser jag också vara väl avvägd. Vad som i dessa av
seenden anförts under remissbehandlingen har sålunda inte föranlett mig att 
frångå beredningens förslag. Jag biträder även förslaget i fråga om utlös
ningsrätt när fastighet skall säljas under konkurs. 

33 § 

Paragrafen motsvarar 33 § 1-3 i lagberedningens förslag. 
Departemenlschefen. I den allmänna motiveringen har utförligt behand

lats de frågor som hänger samman med exekutiv försäljnings inverkan på 
rättigheter. Beträffande de principer som ligger till grund för bestämmel
serna i denna paragraf får jag hänvisa till vad jag där anfört. Härutöver vill 
jag endast tillägga att deparlementsförslaget, liksom beredningens förslag, 
innehåller den nyheten i förhållande till gällande rätt alt tomträtt som är 
inskriven alltid gäller utan förbehåll. Härigenom föi·hindras att tomträtten 
går förlorad vid exekutiv försiiljning för fordran med förmånsrätt enligt 6 § 
1 FRL. 

Enligt beredningens förslag (33 § 1) skall huvudregeln all rättighet med 
bättre rätt iin exekutionsfordran är skyddad utan förbehåll inte vara tillämp
lig på räl Lighet som gäller bara i andel av fastigheten och inte har bättre rätt i 
andelen än fordran som inte lir skyddad enligt 32 § (jfr 32 § andra stycket i 
departementsförslaget). Sedan beredningen har lagt fram sitt förslag har la
gen (1968: 578) om erkännande av privat jorddelning som fastighetsbildning 
(legaliseringslagen) antagits. Lagen har trätt i kraft den 1 januari 1969. ~fot 
bakgrunden av reglerna om legalisering av sämjedelning och förbudet mot 
andelsupplåtelse i 7 kap. 9 § JB finner jag den nämnda undantagshestämmel
sen inte fylla något praktiskt behov. Om en sådan situation som bestiimmel
sen avser i något undantagsfall uppstår, torde den kunna klaras upp utan 
särskild bestämmelse. Departemenlsförslaget saknar följaktligen motsvarig
het till ifrågavarande bestämmelse. 

I öuigt har bestämmelserna i paragrafen tagits upp i saklig överensstäm
melse med vad beredningen har föreslagit i 33 § 1-3 i sitt förslag. Vissa re
daktionella ändringar har vidtagits i förtydligande syfte. 

31) § 

Paragrafen motsvarar 38 § i lagberedningens förslag. 
Depariemenlschefen. Denna paragraf innehåller bestämmelser i fråga om 

rättigheter som enligt 33 § fjärde stycket i departementsförslaget kan förbe
hållas vid auktionen. 



LU 1971: 11 118 

I första och andra styckena ges föreskrifter om utropsordningen när fas
tigheten belastas av rältighetcr. Bestämmelserna har behandlats i den all
männa motiveringen. Jag vill härutöver bara tillägga att som tredje punkt i 
första stycket har föreskrivits alt den omständigheten att ägarhypotek inte 
täcks inte utgör hinder mot att bud med förbehåll för rättigheten godtas. 
Denna regel, som stämmer överens med beredningens förslag, är motiverad 
av att fastighetsägaren inte bör få betalt på bekostnad av riitlighetshavaren. 
Regeln gäller dock inte om ägarhypoteket har blivH utmätt. 

I tredje stycket behandlas möjligheten för rättighetshavare att göra till
skott för att rädda sin rättighet. I överensstämmelse med beredningens för
slag anges alt rättighet kan skyddas genom att rättighctshavarenbetalar skill
naden mellan buden eller så stor del av skillnaden som behövs för att täcka 
fordringar med bättre rätt än Tättigheten. Vidare föreskrivs i fjärde stycket 
att, om rältighetshavare i det fall sak.ägarförteckningen upptar två eller flera 
rättigheter är villig att betala skillnaden mellan buden men beloppet inte en
samt eller i förening med annat tillskott som bjuds förslår för att fordringar 
med bättre rföt skall täckas, fastigheten skall utropas med förbehåll för den 
aktuella rältighcten eller den eller de rättigheter som är skyddade genom ti
digare bud och annat tillskott som bjuds. Detsamma skall gälla, om bud med 
förbehåll för rättigheten inte understiger bud utan sådant förbehåll men 
fordringar med bättre rätt inte är täckta. Som beredningen påpekat torde 
möjligheten att göra tillskott komma att användas bara i undantagsfall. 
Någon risk för att bestämmelserna skall komma att komplicera förfarandet i 
praktiken torde därför inte föreligga. 

Femte stycket innehåller en Tegel för det fall att borgenär, vars fordran 
inte blivit täckt genom visst bud, godtar budet. I sådant fall skall vid tillämp
ningen av de tidigare angivna bestämmelserna i paragrafenfordringenrälmas 
som täckt. I sjätte stycket slutligen anges att om rättighctshavare i stället för 
betalning ställer säkerhet, skall det gälla. De nu behandlade bestämmelserna 
stämmer överens med beredningens förslag. 

57 § 

Paragrafen, som motsvarar 53 § i lagberedningens förslag, innehåller de 
grundläggande bestämmelserna för att utmätt fastighet skall få säljas under 
hand. 

Lagberedningen. Beredningen framhåller till en början att det, även när 
fastighet säljs under hand med ägarens medverkan, är fråga om exekutiv för
säljning av utmätt egendom. Detta medför t. ex., att den betalning som ut
mätningssökanden uppnår kommer att tillfalla honom med den förmånsrätt 
som följer med utmätning av fast egendom. Förslaget förutsätter emellertid å 
andra sidan bl. a. att försäljning under hand ej kan rubba inteckningsförhål
lanrlena. 

Försäljning under hand får enligt förslaget inte användning annat än om 
det är tillförlitligt utrett vilka fordringar och rättigheter som belastar fastig-
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helen. Något formligt bevalmingssammanträde krävs inte. Genom kontroll av 
gravalionsbevis och förfrågningar hos långivare, fastighetens ägare och rät
tighctshavare som finns på fastigheten eller på annat sätt förulsätts öE kun
na utreda vilka fordringar och rättigheter som belastar faslighelen. Det 
måste krävas, atl öE kan hysa tilltro till upplysningarna. Om det skulle vara 
önskvärt all diskutera saken gemensamt med långivare och rättighclshavare, 
kan öE kalla dem till ett informellt sammanträde för överläggning. ~fan kan 
bl. a. tänka sig att långivare kan finna det fördelaktigt att fastigheten säljs 
under hand, fastän han ej får full betalning för sin fordran, eller att överens
kommelse kan träffas med någon rättighelshavare om att denne avslår från 
upplåten rättighet för att möjliggöra fastighetens försäljning. 

öE skall pröva, huruvida försäljning under hand är mera ändamålsenlig 
än försäljning på auktion. Fördelen med försäljning under hand är, att den 
ger möjlighet att undersöka marknaden på ett affärsmässigt sätt och att 
mäklare kan engageras för att arbeta för fastighetens försäljning. Xven om 
dennes arbete kräver provision när del lyckas kan man ofta vänta sig, att 
nettobehållningen blir större än vid försäljning på auktion. Det är dock 
möjligt, alt erfarenheterna på sina håll kan ge vid handen att vissa typer av 
fastigheter kan gå högre vid auktion. 

Förslaget förutsätter inle, alt försök först skall göras med försäljning på 
auktion. öE skall enligt förslaget bereda iigaren och utmiilningssökanden 
tillfälle att yttra sig om hur man bäst hör förfara. l\fotsii_tter sig ägaren för
säljning under hand, måste på grund av 55 § i förslaget (jfr 59 § i departe
mentsförslaget) auktion utlysas. Visar det sig emellertid vid auktionen att 
acceptabelt bud inte kan uppnås, iir iigarens medverkan till försäljning under 
hand inte alltid nödvändig enligt 55 §. Utmätningssökanden har å sin sida 
inte annat intresse i saken ån alt hans fordran jämte kostnaden för förfaran
det täcks. Det står honom emellertid fritt att medge att försäljning sker un
der hand utan att hans fordran blir täckt. Av ändamålet med det exekutiva 
förfarandet följer dock, att försäljning inte bör äga rum om den inte ger 
Läckning för någon del av sökandens fordran eller den kostnad för vilken han 
svarar. 

Det krävs att någon arbetar för fastighetens försäljning. Som regel torde 
det lämpligaste vara, att mäklare anlitas med rätt för honom att få sedvanlig 
provision om hans arbete leder till fastighetens försäljning. Självfallet bör 
öE i samband med uppdraget avtala med mäklaren om storleken av den pro
vision som skall utgå. Man kan även länka sig alt öE undantagsvis anviinder 
anbudsförfarande, t. ex. om det är fråga om ett specialobjekt. Annonsering 
med anbudsförfarande kan kräva så pass stora kostnader, att öE bör för
säkra sig om att sökanden eller gäldenären inte har särskild erinran där
emot. Om ett eller flera anbud inkommer men inget av dem anses böra god
tas, kan de ändå tjäna till ledning för öE:s bedömning, huruvida pris som 
bjuds i annan ordning är acceptabelt. I administrativ ordning kan lämnas 
anvisningar om lämpliga metoder att gå till väga. 
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Del föreligger enligt förslaget inget hinder alt siilja en fastighet under 
hand därför att den är intecknad gemensamt med annan fastighet. Om alla 
<le gemensamt intecknade fastigheterna skall säljas, behöver situationen inte 
vara mera komplicera<l än om en enda fastighet, som inte är föremål för ge
mensam inteckning, skall säljas. Ibland kan det också vara förenat med sär
skilda fördelar att siilj a en av två eller flera gemensamt intecknade fastighe
ter under hand. Det kan sålunda bl. a. vara olägligt att, såsom vid försäljning 
på exekutiv auktion, behöva antingen dra in annan fastighet eller också ris
kera, att det gemensamma ansvaret upphävs i större eller mindre mån. För
siiljning under hand skall enligt förslaget inte me<lföra sådan verkan. 

Remissyttrandena. I anslutning till beredningens ullalande rörande med
verkan av mäklare vid underhandsförsäljnir.g av fastighet påpekar länssty
relsen i .4.lvsborgs län att den sedvanliga mäklarprovisionen uppgår lill högre 
belopp än den försäljningsavgift som enligt nuvarande bestämmelser skall 
uttas när öE säljer fastighet på auktion. Mäklarprovisionen utgör enligt 
länsstyrelsen för enfamiljshus 3 % på belopp upp till 200 000 kronor och 2 % 
på överskjutande belopp, för hyreshus 3 % på belopp upp till 100 000 kronor 
samt 1 % på belopp över 100 000 kronor upp till 400 000 kronor och för jord
hruksfastigheter 3 % på belopp upp till mo 000 kronor och 1 1/2 % på be
lopp över 100 000 kronor upp till 300 000 kronor. Länsstyrelsen ställer i sam
manhanget frågan om fastighet som säljs av mäklare bör belastas med dels 
mäklarens provision och dels statens försäljningsavgift. Sveriges fasiigilets
iigareförbund erinrar också i silt yttrande om alt det med den provisions
taxa som gäller för auktoriserade mäklare kan röra sig om ganska betydan
de kostnader för själva försäljningen. 

Har miiklare fålt i uppdrag att ombesörja försäljning under hand av fas
tighel bör enligt länsstyrelsen i Malmöhus län beskrivning och värdering av 
fastigheten kunna överlåtas åt honom. I yttrandet från Stockholms sparbank 
föreslås alt uppdrag lill mäklare skall tidsbegränsas på så sätt att det i detta 
anges viss tid, inte ÖYersligande lre månader, inom vilken fasLigheten skall 
siiljas. Har inte fastigheten sålls inom den angivna tiden förordas att auktion 
omedelbart skall siitlas ut. 

Dcpartemenlschefen. I den allmänna motiveringen har jng uppehållit mig 
rid frågan om försäljning under hand av fast egendom och härvid anslutit 
mig till beredningens förslag. 

I detta sammanhang vill jag understryka beredningens uttalande att 
även underhandsförsäljning i princip iir en exekutiv försäljning. De siir
skilda bestämmelserna om underhandsförsäljning reglerar endast formen för 
försäljningen. De verkningar som i allmänhet är förenade med en exekutiv 
försiiljning, t. ex. vid konkurrens med annal förvärv, skall sålunda gälla även 
efter en underhandsförsäl,jning. I elt avseende skall emellertid en under
handsförsäljning inte medföra samma verkningar som en exekutiv auktion, 
nämligen när det gäller försäljningens inverkan på intecknings giltighet. En 
underhandsförsäljning skall enligt departementsförslaget i detta hänseende 
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vara liksliilld med en frivillig försäljning och således inte få några verk
ningar för giltigheten av inteckning i fastighelen. En särskild bestämmelse 
härom föreslås i JB. Köpevillkoren får anpassas härefter. Frågan om verk
ningarna av en underhandsförsiiljning behandlas även i anslutning till för
slaget till lag om ändring i JB. 

Det bör även uppmärksammas alt förvärv av fast egendom vid exekutiv 
auktion har vissa verkningar enligt reglerna i 1 och 12 §§ jordförvärvslagen 
(1965: 290), 3 § förköpslagen (1967: 868) och 7 §lagen (1916:156) om vissa 
inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i 
vissa bolag. Någon ändring i denna lagstiftning föreslås inte nu. De nfönnda 
reglerna blir sålunda inte tillämpliga vid exekutiv försäljning under hand. 
Som beredningen har framhållit (betänkandet s. 77) aktualiserar reglerna 
om underhandsförsiiljning emellertid vissa ändringar i banklagsliftningen. 
Frågan härom får Las upp i annat sammanhang. 

Försäljning under hand får ske först efter en tillförlitlig utredning av vilka 
fordringar och rätligheter som belastar fasligheten. Vidare skall krävas att 
försäljning i sådan ordning finnes mera iindamålsenlig än på auktion. Vid 
denna bedömning skall givetvis hänsyn tas till såväl den provision som ut
går till miiklaren om försäljning lyckas som öE :s övriga kostnader .. Jag 
vill tillägga att jag avser att senare ta upp frågan om och i vad mån försälj
ningsavgift bör tas ut i sådana fall (jfr 4 § tredje stycket kungörelsen 
(1967: 441) om vissa avgifter i utsökningsmål m. m.) 

Förslaget ger öE i rätt stor omfattning frihet att själv bestämma det Himp
ligaste förfaringssättet vid utredningen av fastigheten. Som någon remissin
stans framhållit kan det därvid visa sig vara lämpligt att, när mäklare anlitas, 
överlåta det närmare arbetet med beskrivning och värdering av fastigheten åt 
denne. Det ligger emellertid i sakens natur alt OE lämnar mäklaren nog
granna och klara anvisningar om försäljningen. 

58 § 

Paragrafen motsvarar 54 § i lagberedningens förslag och innehåller de när
mare villkoren för försäljning under hand. 

Lagberedningen. Villkoren för försäljning under hand skall enligt för
slaget så gott som helt ansluta till de villkor som gäller för .frivillig försälj
ning. De skall inskrivas i köpehandling som underskrivs av öE och köparen. 

Under punkt 1 sägs, att köparen skall åläggas alt svara för alla fordringar 
som på grund av panträtt, utmätning eller eljest är förenade med förmåns
rätt i fastigheten, om inte borgenär får betalt ur särskilt tillgängliga medel el
ler avstår från betalning ur fastigheten. I fråga om fordringar som har för
månsrätt enligt 8 § 1) resp. 9 § 1) eller 2) FRO (jfr 6 § 1. och 7 § 1. och 2. 
FRL) fordras inte någon särskild förklaring för att de i forlsättningen skall 
åvila fastigheten. Belopp som förfaller t. o. m. tillträdesdagen måste enligt 
förslaget täckas av köpeskillingen eller andra medel som har flutit in i ären
det. Fordringar som är förenade med panträtt på grund av inteckning kan 
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också vara förfallna till kapilal och ränta eller endast i fråga om räntan. Ut
mätningssökandens fordran måste vara helt eller delvis förfallen för att exe
kution överhuvud skall ha blivit aktuell. Alla dessa aktualiserade anspråk 
måste klaras ut på samma sätt som vid frivillig försäljning. När saken har 
framskridit så långt att köpevillkoren skall fixeras i. detalj, hör uppgift ford
ras in från långivare om exakta beloppet av deras fordringar med ränla 
t. o. m. tilltdidesdagcn. 

Det kan tänkas, att långivare är villig att godta även en köpare som inte 
vill betala förfallen fordran kontant. Det skall enligt förslaget ankomma på 
köparen att visa, att den som är berättigad till kontant betalning avstått där
ifrån och låtit köparen överta hetalningsansvaret. Givetvis får inte på detta 
siitt ingås något avtal till skada för ägaren av fastigheten. Denne skall alltså 
befrias från bctalningsansvar för vad som var förfallet och täcks av köpeskil
lingen eller på annat sätt influtna medel. överhuvud bör säljaren om möjligt 
helt befrias från belalningsansvarct för fastigheten belastande skulder, så
som brukar ske vid frivillig försäljning. 

Koslnaden för förfarandet skall också betalas kontant. Som redan antytts 
kan emellerticl sökanden medge, alt försäljning får ske utan att kostnaden 
täcks. Till kostnaden hör i delta fall också provision till anlitad mäklare. 
Xwn koshrnll för tidigare försäljningsförsök i ärendet hör hit. 

I punkt 2 i paragrafen behandlas upplåtna rättigheter. Här avses både rät
tigheter som är inskrivna och sådana som inte är inskrivna. Vid försäljning 
under hand skall enligt förslaget skriftlig upplåtelse föreligga för alt rättig
het skall skyddas. Muntliga tillägg till skriftlig upplåtelse kommer inte i 
heaklande. Beträffande arrende- och hyresavtal har beredningen under 45 § i 
förslaget (jfr 47 §i departementsförslaget) upptagit en hänvisning till JB:s 
regler om verkan av att i sådant avtal skett ändringar eller tillägg. Detsamma 
bör gälla vid försäljning under hand. Förslaget tar i denna punkt upp en 
hänvisning till bestämmelsen i 45 §. Den omfattar även vad som i övrigt sägs 
i sistnämnda paragraf. 

I punkt 3 regleras vad en köpare skall betala i handpenning. Man får ta i 
beräkning, att en köpare inte är beredd alt betala hela den kontanta delen av 
köpeskillingen redan i samband med undcrskrivandet av köpehandling. Det 
bör emellertid krävas, alt köparen åtminstone betalar handpenning i samma 
omfattning som i 34 § 4 (jfr 35 § i departementsförslaget) föreskrivs för in
ropare på exekutiv auktion. I första stycket under punkt 3 tas upp en be
stämmelse i enlighet därmed. Staten och kommun är enligt förslaget befriade 
från skyldighet att lämna handpenning. 

I andra stycket under punkt 3 anges, att återstoden av den kontanta köpe
skillingen skall betalas senast fyra veckor efter att köpehandling har upprät
tats. Försummas det, är köpet ogiltigt. Av andra stycket under punkt 1 fram
går, att köparen kan avtala med långivare eller utmätningssökande om an
stånd med betalning av vad som skolat betalas kontant. Det ligger i sakens 
natur,. att han kan aytala med fastighetens ägare om anstånd med belalning 
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av överskott som skall tillkomma denne. Köpet får emellertid inte förden
skull göras villkorligt. 

Om kontant köpeskilling inte betalas i rält tid medför detta, som nyss 
nämnts, att köpet blir ogiltigt. Köparens försummelse föranleder i övrigt inte 
någon påföljd för honom, ulöver vad som enligt tredje stycket under punkt 3 
giiller om handpenningen. Något ytterligare skadestånd kan inte åläggas ho
nom för hans kontraktsbrott, och den återstående köpeskillingen kan inte in
drivas. Har köparen betalt en del av köpeskillingen utöver handpenningen, är 
han obetingat berättigad att återfå den delen. Detta överensstämmer med den 
princip som gäller beträffande försäljning av lös egendom, när anstånd läm
nats med betalningen (96 § UL). 

Vicl frivillig försäljning bcstiims ofla, att handpenning skall vara förver
kad om köpet ej fullföljts av köparen. Det är inte givet alt en sådan klausul 
kan göras gällande under alla omständigheter. Beredningen har i 42 § (jfr 
43 § i deparlementsförslaget) närmare reglerat, hur det skall förfaras med 
handpenning när inrop på exekutiv auktion blir ogiltigt. Dessa regler skall 
enligt beredningens förslag bli tillämpliga även efter förstiljning under hand. 
Vad i 42 § första stycket sägs om ny auktion skall i hithörande fall gälla 
också i fråga om ny försäljning under hand. Förslaget reglerar sålunda på 
enahanda sält vad som skall hända med handpenning, om en första försälj
ning under hand misslyckas och det därefter sker försiiljning på exekutiv 
auktion eller ny försäljning under hand. Säljs inle fastigheten under hand 
till ny köpare och hålls ej heller auktion, blir 42 § tredje stycket tillämpligt. 

Det kan vara behövligt att vid upprättandet av köpehandling även ge be
stämmelser i andra hänseenden än som avses i punkterna 1~3. Särskilt är 
del angefaget att om möjligt befria gäldenären från bctalningsansvar för gäld 
som skall kvarstå i fastigheten. Vidare bör bl. a. tillträdesdagen bestämmas. 
Stämpelskatten måste åläggas köparen ensam och även andra detaljer kan 
behöva fixeras. Från försäljning genom mäklares förmedling finns riklig er
farenhet av vad som bör regleras i ett köpeavtal för att tvist om dettas rätta 
innebörd skall undvikas. I den mån särskilda villkor inte har angetts av öE 
enligt förevarande punkt 4 bör reglerna i JB om frivillig försäljning tilläm
pas. Det bör emellertid uppmärksammas alt exekutiv försäljning under hand 
inle ålägger den aktuella ägaren något sådant hemulsansvar e. d. som förut
sätter rättshandling från hans sida. På det sättet skiljer sig förevarande reali
sationsform från frivillig försäljning. 

Remissyttrandena. Hovrätten för Västra Sverige anser att frågan om ut
formningen av köpevillkoren vid underhandsförsäljning av fastighet måste 
ägnas ytterligare uppmärksamhet. Hovrätten påpekar att ägaren enligt för
slaget skall godkänna försäljningsvillkoren, men att det samtidigt föreskrivs 
att han· genom godkännandet inte ådrar sig någon förpliktelse som annars 
förutsätter frhillig överlåtelse. Vanliga principer kan således inle tillämpas 
vid konlraktsskrivningen. Vid tvist om köpevillkorens rätta tolkning kompli
ceras situationen enligt hovrätten av att öE intar en mellanställning i för-
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hållande till köpare och säljare. Närmare föreskrifter om avfattningen av 
köpevillkoren bör lämnas i administrativ ordning. Hovrätten förordar att 
man i samband därmed låter utarbeta ett normalkontrakt för underhands
försäljning av utmätt faslighet. Vidare bör enligt hovrällen paragrafen kom
pletteras med en uttrycklig föreskrift om att säljaren skall befrias från be
talningsansvar för skulder som belastar fastigheten. 

Dcparlementschefen. Enligl punkt 1 första stycket i beredningens förslag 
skall köparen åläggas att svara för alla fordringar som är förenade med sär
skild förmånsrätt i fastigheten, om inte borgenär får betalt ur särskill till
gängliga medel eller a\'slår från betalning ur fastigheten. Enligt 3 § andra 
stycket i beredningens förslag (jfr 2 § andra stycket i departementsförslaget) 
skall vad som sägs om fordran som är förenad med panträtt i tilHimpliga 
delar gälla äYen rätt till betalning på grund av ägarhypotek. Del la innebär att 
en underhandsförsäljning skulle kunna hindras diirför att ägaren vägrar av
stå fr:).n betalning på grund av silt ägarhypotek. Fastighetsägaren skall givet
vis kunna hindra en underhandsförsäljning om köpevillkoren inte är godtag
bara. Särskilda regler härom har tagits upp i 59 §. Däremot bör han enligt 
min mening inte enbart på grund av ägarhypotek kunna hindra en under
handsförsäljning. I departementsförslaget har därför i första stycket gjorts 
ett tillägg av innebörd att skyldigheten fÖr köparen att svara för fordringar 
inte gäller ägarens rätt på grund av ägarhypotek, om inte ägarhypoteket är 
utmätt. I övrigt överensstämmer departmentsförslaget i sak med beredning
ens förslag. 

Som jag tidigare framhållit är även en underhandsförsäljning en exekutiv 
försäljning med i princip samma verkningar som en exekutiv auktion. Det är 
givet att försiiljningens karaktär av tvångsförvärv får betydelse för utform
ningen av köpevillkoren. Som framhållits under remissbehancllingen bör 
dessa frågor uppmärksammas vid utfärdande av tillämpningsföreskrifter. En 
lämplig ordning synes även enligt min mening vara att normalkontrakt för 
underhandsförsäljning utarbetas. 

59 § 

Paragrafen motsvarar 55 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Förslaget tar som huvudregel upp att villkoren för för

säljning under hand måste godkännas av ägaren. Det räcker inte med dennes 
medgivande in blanco. Bestämmelsen utesluter inte att ägaren kan lämna 
bindande godkännande i förväg. Förslaget till köpehandling kan t. ex. redan 
från början preciseras på sådant sätt att villkoren i själva verket är bestämda 
fastän t. ex. räntor inte har räknats fram till och med tillträdesdagen. Det 
krävs inte enligt förslaget, att ägaren även har godkänt den köpare som mäk
lare eller öE lyckats anskaffa. Lika litet som vid exekutiv auktion bör han 
ha rält alt avvisa en anvisad köpare därför alt han av personliga skäl inte 
önskar att faslighelen övergår till den anvisade personen. I fråga om det per
sonliga betalningsansvaret för fastigheten åvilande gäld och därmed förenad 
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framtida risk för ägaren synes denne tillräckligt tillgodosedd genom de regler 
som ges i föregående paragraf. 

Man kan tänka sig, att öE nöjer sig med att inhämta ägarens godkännande 
av vissa huvudpunkter, t. ex. lägsla pris. Om detta pris uppnås och ägaren ej 
har någon saklig erinran mot övriga villkor som kan vara mer eller mindre 
schablonmiissiga, bör hans godkännande gälla, oaktat det formellt inte om
fattat alla försäljningsvillkor. 

Av det anförda framgår, att öE har vissa möjligheter att redan i samband 
med beslut om utbjudande till underhandsförsäljning skaffa sig garanti för 
att ägaren inle senare kan motsätta sig att försäljningen genomförs. Om äga
rens godkännande till avsedda försäljningsvillkor inte inhämtats, kan han 
däremot enligt huvudregeln motsätta sig försäljningen utan att åberopa någ
ra särskilda skäl. 

Om auktion föregått utan att godtagbart inrop skett, bör ägaren ej kunna 
förhindra underhandsförsäljning på gynnsammare villkor, dvs. praktiskt 
sett till högre pris. Självfallet förutsätts, att öE anser priset godtagbart. Vad 
särskilt angår rättigheter måste underhandsförsäljningen ske utan att rättig
hetshavarna lider inlrång, frånselt muntligen upplåtna rätligheter. Om ändå 
högre pris uppnås, har försäljningen skett på gynnsammare villkor, såvida 
inte på köparens begäran tillkommit något särskilt villkor som föranleder en 
annan slutsats. Alt ägaren eventuellt kan bli skadeslåndsskyldig därför att 
muntlig upplåtelse inte skall bestå kommer inte i betraktande vid den jämfö
relse som här iir i fråga. Sådan upplåtelse skall ju vika vare sig fastigheten 
säljs på exekutiv auktion eller under hand. 

1 andra slycket av denna paragraf föreskrivs i tydlighetens intresse, att 
ägaren inte genom alt godkänna försäljningsvillkoren ådrager sig någon 
förpliktelse som annars förutsätter frivillig överlåtelse. Det är även vid för
säljning under hand fråga om en överlåtelse med exekutivt tvång som bak
grund, och ägaren bör då inte bära större ansvar ån vid försäljning på exeku
tiv auktion. En annan sak är alt han kan ådraga sig skadeståndsskyldighet 
genom att lämna oriktiga uppt,>ifter eller genom alt underlåta att lämna upp
gifter t. ex. om upplåtelse av nyttjanderätt, när han tillfrågas om gällande be
lastningar på fastigheten. 

Av det sagda framgår, att ägarens godkännande under viss förutsättning 
inte behövs om auktion föregått. Ägaren skall enligt tredje stycket i paragra
fen genast underrättas, om öE säljer fastigheten utan hans godkännande av 
försäljningsvillkoren. Ägaren kan därefter överklaga försäljningen. 

Givetvis är det lämpligt, att ägaren underrättas även i andra fall än då han 
inte har godkänt försäljningsvillkoren. I administrativ ordning kan ges fö
reskrift om underriittelser utöver vad lagen föreskriver, bl. a. även till långi
vare och rättighelshavare som kan ha intresse därav. 

Departementschefen. Som jag tidigare framhållit har även en underhands
försäljning i princip samma verkningar som en exekutiv auktion. Vilka för
pliktelser ägaren har vid underhandsförsäljning får alltså bedömas med led-
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ning av de allmänna grundsatserna i JB. Jag anser det inte nödvändigt eller 
lämpligt all på siitt skett i beredningens förslag ta upp särskilda bestämmel
ser härom i anslutning till reglerna om underhandsförsäljning. På grund 
härav saknas i departcmentsförslaget molsvarighct till andra stycket i bered
ningens förslag. I övrigt har denna paragraf lagils upp i överensstämmelse 
med beredningens förslag. 

60 § 

Paragrafen molsvarar 56 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Om köpeskillingen vid underhandsförsäljning har beta

lats i rätt lid och försäljningen har vunnit laga kraft, skall öE utfärda köpe
brev. Tiden för överklagande av skedd försäljning är enligt den föreslagna 
utformningen av 213 § UL tre veckor. 

Skulle försäljningen Ö\;erklagas, skall 46 § i förslaget (jfr 48 § i departe
menlsförslaget) ha motsvarande tillämpning. Det innebär, alt köparen under 
vissa förutsättningar kan efter inhibition frånträda köpet, om han inte vill 
avvakta att målet blir slutligt prövat. 

Departemenlscl1ef en. Departementsförslaget överensstämmer i sak med 
beredningens förslag. 

61 § 

Paragrafen motsvarar 57 §i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Försöken att siilja den utmföla fastigheten under hand 

kan dra ut på tiden alltför länge. Den frihet som slår öE till buds enligt 13 § 
(jfr 11 § i dcpartementsförslaget), når det gäller tiden för försiiljning, får 
inte missbrukas så att försiiljning under hand kommer i vanrykte. Om an
strängningarna att sälja fastigheten inte bär frukt, bör öE ta kontakt mcrl 
ägaren och utmätningssökanden. Regelmässigt bör i detta läge uppdrag som 
lämnats miildare återkallas och auktion utsättas. Sökanden har emellertid 
möjlighet att avstå från att auktion hålls. I så fall förfaller frågan om fasiig
helens försäljning och eventuellt influtna medel skall fördelas enligt 143 § 
UL. 

Departcmcntschcfen. Paragrafen har upptagits i enlighet med beredning
ens förslag. 

Övergångsbestämmelserna 

Punkt 6. De olika särskilda rättigheter som enligt nya lagen skall beak
tas vid exekutiv .försäljning av fast egendom är i första hand de rättigheter 
som behandlas i JB, dvs. nyttjanderätter av olika slag, servitut och rätt till 
elektrisk kraft. Emellertid måste också rältighet som besvärar egendomen på 
grund av upplåtelse enligt äldre lag beaktas. En särskild bestämmelse om 
detta har beredningen anselt böra tas in i själva lagen (jfr 3 § tredje styckeL i 
beredningens förslag). I depa:rtementsförslaget har bestämmelsen emellertid 
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fått sin plats i denna punkt i övergångsbestämmelserna. Bestämmelsen har 
utformats med sikte på rättigheter som har upplåtits enligt äldre bestäm
melser. Alla rättigheter som f. n. skall beaktas vid exekutiv fastighctsförsälj
ning och som skall finnas kvar efter JB :s ikraftträdande omfattas av be
stämmelsen. 

I och merl att .JB genomförs utmönstras avkomslrätt och valtenfallsrätt ur 
lagsliflningcn. Rättigheter av sådant slag som har upplåtits i enlighet med 
den vid tidpunkten för upplåtelsen gällande lagen skall emellertid kunna fin· 
nas kvar. Särskilda regler beträffande sådana rättigheter som skall bestå 
övcrgångsvis ges i följande punkter. 

Punkt 7. Beträffande rätt till avkomst eller annan förmån av fast egen
dom gäller f. n. skilda regler beroende på om rätten år intecknad eller inte. 
En ointecknad avkomsträtt kan liksom annan nyttjanderätt förbehållas vid 
exekutiv försäljning. Om fastigheten säljs utan förbehåil om avkomsträltcns 
bestånd, har innehavaren ingen rätt till utdelning ur köpeskillingen vare sig 
för rättighetens värde eller för förfallna förmåner. Beträffande intecknad 
avkomsträi:t gäller också att avkomsträtten kan förbehållas. Oavsett om rät
tigheten förbehålls eller inte har innehavaren enligt 54 § IF emellertid rätt 
att få utdelning ur köpeskillingen för förfallna förmåner, dock endast för 
förmåner som bclörier på de två sista åren. Uppoffras avkomsträtten vid för
säljningen, har han därjämte rätt alt få utdelning ur köpeskillingen för rät
tighetens kapitaliserade värde, varvid utdelning dock får åtnjutas bara för 
förmåner som utgår i pengar eller varor. Enligt 149 § UL skall förmåner som 
utgår i varor uppskattas efter ortens pris. Kapitalvärdets beräkning skall ske 
efter en riintefot om fem procent om året. Riittighct som är tillförsäkrad nå
gon för livstiden skall uppskattas med ledning av 3 § i lagen (196i: 531) om 
trygganclc av pensionsutfästelse m. m. 

Avkomsträtt skall, som nyss niimndes, inte kunna upplåtas efter det att .TB 
har trätt i kraft. Tidigare upplåtna rättigheter av denna typ skall emellertid 
slå kvar. Av punkten 6 framgår att nya lagen blir tillämplig i frågan om av
komslriitt skall förbehållas eller uppoffras vid försäljningen. Nu gällande be
stämmelser om möjligheterna för innehavare av avlrnmstr::itt att få utdelning 
ur köpeskillingen blir emellertid tillämpliga också efter nya lagens och JB:s 
ikrafttr::idande. l\Ied tanke härpå har under denna punkt i övergångsbestäm
melserna tagits upp motsvarigheter till de nuvarande bestämmelserna i 149 § 
UL. 

Ersältning för förfallna förmåner i pengar eller varor skall f. n. enligt 112 § 
2 mom. UL beräknas för ett år, om det inte visas att de innestår för längrc
tid. Någon motsvarande regel torde inte behöva tas upp bland förevarande 
övergångsbestämmelser. 
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Lagrådet 

Förslaget till lag om exekutiv försäljning av fast egendom 

Regeringsrddet Hjern: 

Endast i ett avseende innefattar ckparlementsförslaget - liksom bered
ningens förslag - en nyhet av större principiell räckvidd. Det gäller införan
det av möjlighet till försäljning av fastighet under hand. Dessvärre har för
slaget i denna del framförts så halvhjärtat, att man knappast vågar räkna 
med att överexekutorerna i någon större utsträckning kommer att begagna 
sig av denna ulviig. Som siirskilt anmärkningsvärt framstår även att de läns
styrelser-överexekutorer som yttrat sig över förslaget i denna del själva 
ställer sig relativt kallsinniga till detsamma. Å andra sidan har i ett tungt vä
gande remissyttrande framförts den åsikten att, eftersom underhandsför
säljning i de flesta fall är ägnad att ge ett för alla berörda parter förmånli
gare resullal iin om fastigheten säljs på offentlig auktion, förfarandet bör in
riktas på underhandsförsäljning som den normala realisationsformen. 

Även om del finns vissa skäl att skygga inför den nyöppnade möjlighelen 
till underhandsförsäljning, bör enligt min mening dock allvarligt övervägas, 
om inte denna möjlighet bör kraftigare understödjas än vad som skett i de
parlemenlsförslaget, inte endast av den anledningen att underhandsförsälj
ning i sig själv torde utgöra en smidig lösning utan även därför att man 
genom valet av denna försäljningsform undgår att inveckla sig i det av lagen 
eljest anvisade förfarandet. 

Jag föreslår därför i det följande vjssa jämkningar i departementsförsla
get, vilka går ut på att överexekutor skall tvingas alt på ett tidigt stadium la 
ställning till frågan om underhandsförsäljning och att denna försäljnings
form skall bli ell användbart alternativ till det hittills gängse auktionsförfa
randet. Om vunna erfarcnheler ger stöd därål iir det måhända möjligt att 
underhandsförsäljning sedermera kan bli den primära försäljningsformen. 
Tanken är ju alt FfL i sinom lid skall infogas i en utsökningsbalk. l\fellanti
dcn torde böra utnyttjas på så sätt alt reglerna i FfL göres till föremål för 
särskild översyn, varvid alllså främst frågan om försiiljningsformen bör 
uppmärksammas. Men en sådan översyn bör även, trots den pessimism som 
f. n. tycks råda om utsikterna att härutinnan nå resultat, inriktas på att -
med beaktande av de reformer på inskrivningsviisendets område som avser 
en omläggning av fastighetsbokföringen Lill ell ADB-system - få till stånd 
ett betydligt enklare orh cfarmed även ett ur rätlssäkerhetssynpunkt mera 
betryggande auktionsförfarande än det som dcpartementsförslaget innehål
ler. 

I systematiskt avseende kan mot förslaget till FfL riktas den anmärk
ningen att man inte medtagit fördclningsreglerna i själva lagen. Det hade 
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naturligtvis varit en stfJr fördel om alla de viktigaste reglerna om exekutiv 
försäljning av fast egendom funnits samlade på ett ställe. Det ter sig besyn
nerligt, alt man nu skall behöva gå till en annan lag för att få veta slutet på 
det exekutiva förfarandet. 

Vad det remitterade förslaget återigen angår synes detta till en början 
böra kompletteras på så sätt att redan i lagens första paragraf ges klart be
sked om alt underhandsförsäljning skall kunna förekomma som ett alterna
tiv till offentlig auktion. I enlighet härmed bör i paragrafens andra punkt fö
reskrivas att "försäljning skall ske på offentlig auktion eller under hand". 
Om överexekutor väljer att sälja en fastighet under hand, bör hinder ej möta 
att försäljningen sker genom "frivillig" auktion. 

Fråga huruvida underhandsförsäljning skall ske bör prövas av överexe
ku lor på ett så tidigt stadium som möjligt. Den omständigheten att man i 
stället väljer alt sälja fastigheten på offentlig auktion, utesluter naturligtvis 
inte att frågan om underhandsförsäljning på nytt kan aktualiseras. Denna 
fråga bör ständigt hållas levande, och ett auktionsförfarande bör när som 
helst kunna avbrytas, om det skulle visa sig lämpligt att göra ett försök med 
underhandsförsäljning. Om bevakningssammanträde hålles på särskild dag 
före auktionen, bör även vid detta tillfälle frågan om underhandsförsäljning 
kunna tagas upp till diskussion. Beslutar man sig vid sammanträdet för att 
fastigheten i stället skall säljas under hand, får auktionen givetvis avlysas. 
Att efter ett misslyckat auklionsförsök frågan om underhandsförsäljning 
kommer i blickpunkten, ligger i öppen dag. Vad nu sagts bör komma till ut
tryck i lagen, förslagsvis genom en bestämmelse enligt vilken det skall an
komma på överexekutor att snarast pröva om försäljningen skall ske under 
hand. Anses försök med underhandsförsäljning ej redan från början böra 
göras, skall del åligga överexekulor att även därefter taga upp frågan om un
clerhandsfiirsäljning så snart anledning därtill förekommer. Bestämmelsen 

torde Himpligcn kunna införas som ett första stycke i 3 §. 
Det iir betecknande, att det på flera ställen i remissprolokollel framhålles, 

att underhandsförsäljning inte avses skola bli någon särskilt vanlig före
teelse och att denna försäljningsform endast bör komma till användning i 
sådana fall, då försäljningen rättsligt sett framslår som enkel och då förhål
landena även i övrigt är okomplicerade. I överensstämmelse därmed har hu
vudbestämmelsen om underhandsförsäljning- 57 § - utformats på ett sätt 
som gör att överexekutor i själva verket aldrig behöver tillgripa denna för
siiljningsform. Denna omständighet i förening med det svala intresse, var
med länsstyrelserna i sina remissvar mottagit förslaget om underhandsför
säljning, medför alt man kan befara att förslaget i denna del stannar på pap
peret. Vill man åstadkomma att underhandsförsäljning blir ett verksamt al
ternativ till försäljning på auktion, torde det vara nödvändigt att föreskriva 
en uttrycklig skyldighet för Ö''erexekutor att använda denna försäljnings
form, då så befinnes lämpligt. 

5 Riksdagen 1971. 8 saml. Nr 11 
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Enligt det remitterade förslagets ståndpunkt får underhandsförsäljning 
ske, när försäljning i sådan ordning finnes mera "ändamålsenlig" än försälj
ning på auktion. Med detta något diffusa uttryckssätt avses enligt remi.sspro
tokollet att frågan om underhandsförsäljning skall föregås av en "allmän 
lämplighetsprövning" så att t. ex. även om det finns skäl antaga att försälj
ning i denna ordning skulle kunna leda till bättre utbyte än auktionsförsälj
ning, underhandsförsäljning likväl inte bör komma i fråga, såvida förhållan
dena i det särskilda fallet från olika synpunkter sett är komplicerade. Reso
nemanget förefaller inte helt övertygande. Även om förhållandena är kom
plicerade - vilket väl vanligen kommer att åberopas av dem som ogillar re
formen - är ju därmed ingalunda sagt, att inte en underhandsförsäljning 
ändå kan låta sig genomföras lätt och smidigt. Det finns alltså enligt min 
mening ingen anledning att begränsa användandet av underhandsförsälj
ning till de mera enkla och klara fallen. Tvärtom synes det angeläget att göra 
försök med underhandsförsäljning just då läget är "komplicerat", inte 
minst för att därigenom undgå det stundom tungrodda och i viss mån även
tyrliga auklionsförfarandet. Avgörande för frågan om underhandsförsälj
ning bör rimligen i stället vara att man har anledning räkna med att vid så
dan försi-iljni.ng gynnsammare villkor, framför allt högre köpeski.llning, kan 
uppnås. Av det tidigare åberopade remissyltrandet att döma torde detta i de 
allra flesta fallen komma alt inträffa. 

Vad som ytterligare är ägnat att försvåra möjligheterna till underhandsför
säljning är den i lagförslaget uppställda regeln i 59 § att försäljningsvillko
ren - utom i visst undantagsfall - skall godkännas av fastighetsägaren. 
Det bli.r m. a. o. en ganska lätt sak för en illvillig fastighetsägare att omintet
göra en i övrigt lyckad underhandsfiirsäljning, t. ex. genom en blank vägran 
eller genom underlåtenhet att andraga varje som helst förnuftigt motiv för 
sin vägran. 

Till fördelarna med underhandsförsäljning hör att denna försäljnings
form ger utrymme för förhandlingar om försäljningsvillkoren på ett helt an
nat sätt än då försäljningen sker på offentlig auktion. Det torde därför 
kunna överlämnas åt parterna själva alt sedan överenskommelse träffats om 
köpeskillingen relativt fritt reglera återstående frågor. överexekutors med
verkan får anses utgöra en garanti för alt inte olika rättsägares intressen trä
des för nära. Vissa regler - varom mera nedan - är dock nödvändiga. 

I enlighet med vad i det föregående anförts föreslås, att i 57 § föreskrives 
att om det är sannolikt att gynnsammare villkor kan uppnås, om utmätt fas
tighet säljes under hand än om den säljes på offentlig auktion, försök skall 
göras att sälja fastigheten under hand. - Regeln i 58 § om fastighetsägarens 
godkännande av försäljningsvillkoren bör mjukas upp. 
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4 § 

Justitieråden Riben, Bergs ten och Gyllensviird: 

Enligt andra stycket skall den utmiilta fastighetens iigare överliimna -
uppenbarligen till överexekutor - panlbrev som han innehar. Sedan så 
skett, fi'tr panlbrevel ej pantförskrivas ulan övcrexekutors tillslåncl. 

De föreslagna besfämmelserna har bl. a. motiverats med att det är vikligt 
att obelånade pantbrev finns tillgängliga vid försiiljningen så alt de kan 
överlämnas till köparen när han fullgjort sin hetalningsskyldighet. I delta 
sammanhang bör emellertid 22 kap. 5 § tredje stycket .JB uppmiirks::munas. 
Enligt detla stadgande skall, då efter exekutiv försäljning medel nedsatts 
som motsvarar panlhrevs belopp, inskrivningsmyndighelen på ansökan av 
fastighetens nye iigarc ulfi:irda nylt pantbrev på grundval av samma inteck
ning. Del förra pantbrevet skall diircfter endast giilla rätten till de nedsatta 
medlen. Enligt uttalande av departemcntsehefen (prop. l!JiO: 20 del A s. 
416) iir sladgandet avsett alt kunna tilliimpas i varje sådant fall då vid köpc
skillingsfördelning efter exekutiv förstiljning betalning utfallit på pantbrevs 
belopp men betalningen inte lyfts. Om ett pantbrev inte presenteras vid för
delningssammanlrädet har alltså den nye iigaren möjlighet att få t~l ett nytt 
pantbrev, vilket han kan belåna. Del kan med hiinsyn härtill ifrågasättas om 
det är påkallat att ålägga utmiitningsgiildenären att överlämna obel[macle 
pantbrev till överexekutor, en skyldighet som han f. ö. mycket lätt torde 
kunna undandraga sig. En föreskrift härom synes iiven inkonsekvent med 
hänsyn till gäldenärens möj Iighet alt efter utmätningen ta ut nya inted:
ningar i fastigheten. 

Bestiimrnelsen om skyldighet att överHimna obelånade pantbrev kan möjli
gen i och för sig beteclmas som en ordningsföreskrift utan större principiell 
betydelse . .Allvarligare betänkligheter viickcr det kompletterande fiirbndct 
mot pantförskrivning utan överexekutors tillstånd. Elt ägarhypotek är en 
tillgång som kan bli föremål för sjiilvsliindig ulmiilning. Så Iiinge det inte är 
utmätt kan fastighetsägaren i princip fritt utnyttja det för pantsällning. Det 
är d~irvidlag utan betydelse om ägarhypoteket iir knutet till ett ohclånat 
pantbrev eller utgör överhypotek på ett pantbrev som belånals för Eigre be
lopp än det varpå pantbrevet lyder. Det synes knappast finnas några biirande 
skäl för att i fråga om ägarhypotek av det förra slaget låta utmätning av fas
tigheten få den verkan att ägarens möjlighet alt belåna ägarhypoteket blir 
beroende av en diskretionär prövning av överexekulor. Enligt <lepartements
chefen skulle förslaget i denna del innebiira en avvägning liknande den 
som gjorts i fråga om ägarens möjligheter att under exekution ulnyltja 
själva fastigheten och tillbehör till denna (6 §, jfr nuvarande 80 a § UL). 
Fallen är emellertid inte jämförliga. Genom alt tillgodogöra sig fastighetens 
substans, d. v. s. annat än dess normala avkastning, kan ägaren s. a. s. ur
holka den rätt borgenären förvärvat genom utmätningen. Belåning av· ett 
ägarhypotek som inte omfattas av utmätningen inverkar däremot inte på 
borgenärens rätt. 

St Riksdagen 1971. 8 sam!. Nr 11 
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Under hänvisning till del anförda hemsliiller vi alt andra stycket av före
varande paragraf eller i varje fall andra punkten i stycket får utgå. 

5i-61 §§ 

Justitieråden Ribcn, Bcrgsten och Gyllensuiird: 

Underhandsförsäljning av fastighet i samband med exekutivt förfarande 
:'ir en nyhet i förhållande till giillandc räll. Vid rcmissbchandlingen av lagbe
redningens beliinkande har från en del håll anmiirkls, att en mera ingåenclc 
reglering av denna förs:.iljningsform iin som skett i förslaget är behövlig. Det 
iir också förklarligt, att man känner en viss osiikerhct huruvida det i lilliimp
ningen skall gå alt utan komplikationer inpassa underhandsförsiiljning 
enligt de föreslagna tämligen knapphändiga bestämmelserna i det eljest 
noga reglerade exekutiva förfarnruit'l. Å andra sidan iir det tydligt, alt de 
praktiska möjligheterna till framgångsrik anviindning av un1lcrharnlsför
siiljning begränsas, om förfarandet alltför mycket låses av dclaljföreskriftcr. 
Med vissa tilliigg och förtydliganden som anges i det följande torde fön;lagct 
få godtagas. 

I 58 § första och andra styckena har upptagits vissa regler om skyldighet 
för köparen alt svara för fordringar med förmånsriitt i fastigheten samt om 
kontantbetalning av förfallna fordringar och av kostnaden för förfarandet. 
Vad som hiir inte anges men som uppenbarligen förnlsättes iir alt köpeskil
lingen måslc li:icka förmånsheriittigadc fordringar och kostnaden för förfa
randet, i den mån ej horgcni:iren kan få betalning ur andra tillgängliga medel 
eller avsl[tr från fönnånsriilt i fastigheten eller sökanden avstår från täck
ning av kostnaden för förfarandet. Det är önskviirt all detla klart utryckcs i 
lagtexten. Reglerna om kontantbetalning och om skyldighet för ki-,parcn alt 
svara för fordringar bör preciseras på så sätt, alt fordran som iir förfallen lill 
betalning eller förfaller före tillträdesdagen skall helaias kontant, om ej kö
paren visar all han ~wlalat annal med borgeniircn eller betalning skall utgå 
ur siirskilt tillgiingliga medel, att köparen i fråga om fordran som ej betalas 
kontant skall ~Haga sig belalningsansvar i elen mån sådant ansvar flvilar 
förre iigarcn samt att, om ej sökanden avslåll från fackning av kostnaden 
för förfarandet, vad som behövs för sådan tiickning skall betalas kontant. 

Någon bestämmelse om tilllrädes<lag har ej upptagits i förslaget. Tydligtvis 
har förutsatts att fastigheten ej skall få tillträdas förrän köparen erlagl vad 
som återstår av den kontanta köpeskillingen sedan handpenningen betalats. 
Detla skall enligt 58 § fjärde stycket andra punkten i förslaget ske senast 
fyra veckor efter det att köpehandling upprättats. Vi vill föreslå alt en ut
trycklig bestämmelse om Lilllrällesdag införes. Hiirvid synes som huvudre
gel böra uppsliillas, att Lilllräde skall bcsliimmas att äga rum fyra veckor ef
ter försäljningen, men senare tidpunkl bör få bcstiimmas om särskilda skiil 
föreligger. I den mån senare tidpunkt for tillträdet bestämmes bör givetvis 
bctalningsdagen också kunna senareläggas. Vad som föreskrives i 58 § fjärd~ 
stycket andra punkten i förslaget kan crsätlas med att betalningen skall ske 
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senast på tillträclcsdagcn. Hinder kan ej anses föreligga att såsom köpevill
kor upptaga riilt för köparen atl redan före lilllrädcsdagen taga vård om fas
tigheten (j fr 36 § förs La stycket andra punkten i det remitterade förslaget). 

Det är givet alt de närmare villkoren för försiiljningcn måste bli beroende 
av överenskommelse. Diirför är del oegentligt all, såsom skclt i 58 § sista 
stycket i förslaget, föreskriva att köpevillkoren i den mån de ej fixerats i Ja
gen bestämmes av övercxekutor. Denna bestämmelse torde få utgå. 

Såsom framgår av elen förut berörda regeln i 58 § fjärde stycket andra 
punkten i förslaget har förutsalls, alt köpehandling skall uppriiltus. Det sy
nes liimpligt att upplaga en bcstiimmelse härom i lagen. Bestiimmclsen kan 
få det innehållet, att försäljningen sker genom upprättande av köpehandling 
som undcrskrives av överexekulor och köparen. Köpchandlingcn bör inne
hålla uppgift om de köpevillkor som avtalats, såsom köpeskillingens storlek, 
tilllrädcsdag, handpenningens storlek, hur stor del av köpcskilli.ngen som 
skall betalas kontant, lid för erliiggandc av den konlanta köpeskillingen och 
vilka ri.itlighcter som förbehållits. I köpehancllingcn bör även upptagas för
klaring av köparen alt han åtager sig iigarens bclalningsansvar i fråga om 
sådana fordringar som ej belalats kontant. Det torde emellertid ej vara be
hövligt att i själva lagen upptaga bestämmelser om köpehandlingens inne
håll utan sådana bestiimmclscr kan meddelas i administrativ ordning (jfr i4 
§ ulsölmingskungörelscn). 

Enligt 59 § första slycket skall försäljningsvillkoren godkännas av ägaren, 
med det enda undantaget att godkännande ej behövs om försäljningen före
gålls av auktion utan att godtagbart inrop skett och försäljningen sker på 
gynnsammare villkor. Det kan ifrågasältas, om inte förslaget hiirmcd ger 
ägaren alltför stora möjligheter att stoppa en underhandsförsiiljning. Del sy
nes visserligen rikligt att såsom huvudregel uppställa krav på ägarens god
kfömande, men det är inte lillfrcdsstiillandc att han skall kunna hindra för
säljningen t. ex. cnharl i förhalningssyfte. Försäljningen bör trots vägrat 
godkännande få genomföras, om övercxekutor finner att ägaren uppenbarli
gen saknar fog för sin vägran. Vi vill förorda att en bcstiimmelse härom upp
tages. I så fall kan förslngcls undanlagsrcgel för det fall att försäljningen 
föregåtts av auktion få utgå. 

I 61 ~ föreskrives, att egendomen, om den ej siiljes under hand, skall ut
bjudas till försiiljning på auktion, om ej sökanden avstår därifrån. Enligt 
motiven syftar best:'immclen på den situationen att försöken att få undcr
handsförsiiljning till stånd drar ut alltför långt på liden utan att hära frukt. 
Alt man i den situalionen skall övergå till försäljning på auktion synes täm
ligen självklart, och uttrycklig lagregel härom bör kunna umlvaras. Däremot 
finns anledning att uppmärksamma det fallet, att underhandsförsfiljning ägt 
rum me1i köpet blir ogiltigt på grund av alt köparen ej fullgör sin betaJ.
ningsskyltlighet (58 § fjärde stycket tredje punkten). I likhet med vad som 
skett för det fall att auklionsinrop blir ogiltigt ( 42 § första stycket i försla
get) torde höra föreskrivas, att nytt försäljningsförsök ·skall göras, om ej sö-
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kanden avstår därifrån. Om hiirvicl skall göras nytt försök till underhands
försäljning eller om auktion skall tillgripas får bedömas enligt 57 § första 
stycket. 

Om 61 § ges det i.indradc innehåll som nu föreslagits, torde de bestämmel
ser som ingår i 58 § fjiirde slycket tredje punkten och femte slycket i det re
mitterade förslaget höra överflyllas till 61 §.Vidare hör 60 § siittas efter 61 §. 

Vid beaktande av vad som nu anförts och med ytterligare en del redaktio
nella jämkningar kan 57-61 §§avfattas på följande sätt: 

57 §. Utmätt fastighet får säljas under hand, om försäljning i sådan 
ordning finnes mera ändamåls('nlig än försäljning på auktion och det är till
förlitligt utrett vilka fordringar och råttigheter som belastar fastigheten. 

Innan fastigheten utbjudes till försi:iljning under hand, skall iigaren och 
sökanden få tillfälle alt yttra sig. 

Köpeskillingen får ej understiga summan av fordringar med förmånsrätt i 
fastigheten och kostnaden för förfarandet, i den mån ej borgenär kan erhålla 
betalning ur andra Lillgiingliga medel eller avstår från förmånsriitt i fastig
heten eller sökanden medger, alt försäljning får ske utan att kostnaden för 
förfarandet blir täckt. Rält på grund av ägarhypotek anses icke som fordran 
i den mån ej iigarhy110Leket är utmätt. 

Före fiirsäljnirigen upplåten ri.ittighet som grundas på skriftlig handling 
skall förbehållas. mirvid äger 47 §motsvarande tillämpning. 

Tillträde skall bestämmas all äga rum fyra veckor efter försiiljningen, om 
icke särskilda sk.i.il föranleder att tillträdet beslämmes till senare tidpunkt. 

58 §. Fordran som iir förfallen till betalning eller förfaller före tillträdes
dagcn skall betalas kontant, om ej köparen visar att han avtalat annat med 
borgenären eller betalning skall utgå ur särskilt tillgängliga medel. I fråga 
om fordran som ej betalas kontant skall köparen åtaga sig betalningsansvar i 
den mån sådant ansvar åvilar förre iigarcn. Om ej sökanden avstått fr:'tn 
täckning av kostnad('n för förfarandet, skall vad som behövs för sådan täck~ 
ning betalas kontant. 

Köparen skall famna handpenning enligt vad som i 35 § föreskrives i fråga 
om inrop på auktion. 

Återstoden av den kontanta köpesskillingcn skall betalas senast på till
trädesdagen. 

59 §. Försiiljningcn sker genom upprältanue av köpehandling, som un
derskrives av övcrexekutor och köparen. 

Försäljnings\illkoren skall godkännas av ägaren. Vill han ej lämna god
kännande, får förstiljningen dock genomföras om överexckutor finner alt 
han uppenbarligen saknar fog för sin vägran. Sker försäljningen utan äga
rens godkännande, skall han genast underriittas om försäljningen. 

60 §. Försummar köparen att fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 58 § 

tredje stycket, är köpet ogiltigt. Nylt försäljningsförsök skall göras, om ej sö
kanden avstår därifrån. I fråga om handpenning som köparen Himnat äger 
( 43 § första och andra styckena) motsvarande tillämpning. 
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61 §. Har köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 58 § tredje 
stycket och försäljningen vunnit Jaga kraft, ulfiirdar överexekutor köpebrev. 

överklagas försäljningen, äger 48 § motsvarande· tillämpning. 

Regeringsrådet Hjern: 

Frågan om underhandsförsäljning har jag i huvudsak berört i det före
gående. Vad som återstår är en del frågor rörande utformningen av de sär
skilda paragraferna i detta avsnitt. 

Vad 57 § beträffar bör där enligt vad jag förut anfört inledningsvis stad
gas, att försök till underhandsförsäljning skall göras, om det är sannolikt att 
därigenom gynnsammare villkor kan uppnås än genom försäljning på auk
tion. Vidare torde det vara lämpligt all i paragrafen införes en regel om att 
vid underhandsförsäljning köpeskillingen i princip skall läcka de ford
ringar som är förenade med förmånsrätt i fastigheten jämte kostnaderna 
för underhandsförsäljningen. Till paragrafen synes även böra flyttas regeln i 
58 § tredje stycket att vissa rälligheler skall förbehållas vid försäljningen. 
Bestämmelsen i 57 § första stycket enligt vilken som förutsättning för under
handsförsäljning uppstäms att det skall vara "tillförlitligt utrett vilka ford
ringar och rättigheter som belastar fastigheten" kan utgå, eftersom redan 
av 4 § följer att utredning i dessa hiinseenden skall föreligga. 

I 58 § synes i inledningen böra utsiigas att försäljningen sker genom upp
riittande av en köpchandling. Del biir även anges, att denna skall underskri
vas av överexekutor och köparen. Till ledning för parterna torde vidare böra 
föreskrivas vad köpehandlingen skall innehålla. I delta avseende torde det 
rnra av särskild betydelse att handlingen innehåller en förklaring av köpa
ren att han i fråga om fordran som ej betalas kontant åtager sig betalnings
ansvar i den mån sådant ansvar åvilar förre ägaren. Betriiffande köpehand
lingens innehåll i övrigt bör lämpligen föreskrivas att den skall i~nehålla de 
uppgifter som brukar förekomma vid frivilliga försäljningar, nämligen om 
köpeskillingens storlek, tillträdesdag, handpenningens storlek, vad som skall 
betalas kontant, lid för erläggande av ogulden del av köpeskillingen samt 
vilka rättigheter som förbehållits. Hiirtill kommer uppgift om de villkor som 
i övrigt från fall till fall erfordras. 

De bestämmelser 58 § innehåller i fjärde och femte styckena torde med 
\'issa jämkningar kunna bibehållas. Sista stycket bör däremot utgå. 

I enlighet med det anförda torde 57 och 58 §§ kunna avfattas på följande 
sätt: 

57 §. Är det sannolikt att gynnsammare villkor kan uppnås, om utmätt 
fastighet säljes under hand iin om den säljes på offenllig auktion, skall för
sök göras att siilja fastigheten under hand. Innan egendomen bjudes ut till 
försäljning under hand, skall ägaren och sökanden beredas tillfälle att yttra 
sig, såvida de ej själva väckt frågan om underhandsförsäljning. 

För alt utmäll fastighet skall få siiljas under hand erfordras att köpeskil
lingen täcker icke blott de fordringar som är förenade med förmånsrätt i fas-
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tighclcn utan även de kostnader, som försäljningen medfört, såvida inte bor
genär erhåller betalning ur särskilt tillgängliga medel eller han avstår från 
betalning ur fastigheten eller sökanden går med på att koslnadcrna ej blir 
täckta. Xgarhypolek anses icke som fordran i den mån det ej kir ulmätt. 

Före försäljningen upplåten rättighet som grundas på skriftlig handling 
skall förbehållas. Hi:irvid ligcr 47 § motsvarande tillämpning. 

58 §. Fi)rsäljning under hand sker genom upprättande av köpehandling, 
som undcrskrives av övcrexekutor och köparen. Handlingen skall upptaga 
köpeskillingen samt innehålla förklaring av köparen att han i fråga om ford
ran som ej betalas kontant åtager sig belalningsansvar i den mån sådant 
ansvar åvilar förre ägaren. 

l övrigt skall kiipehandlingen innehålla uppgift om 
1) lilltri:i<lesdagen, 
2) handpenningens storlek, 
3) hur slor del av köpeskillingen som skall betalas kontant, 
4) tid för erHiggande av oguldcn del av den kontanta köpeskillingen, 
5) vilka rätlighelcr som förhchållils, samt 
6) de villkor i övrigt som finnes påkallade. 
Belriiffande handpenningen skall beslämmelserna i 35 § i tillfönpliga delar 

iakttagas. Erliigges ej ogulden del av den konlanla köpesskillingen ptl utsatt 
dag, är köpet ogiltigt. ( 43 § första och andra styckena) skall då i tillämpliga 
delar gälla handpenning som Itimnats vid köpet. 

Skulle mitt förslag till ändrad lydelse av 57 § godtagas, bör bestämmel
sen i 96 a § UL om försäljning under hand av lös egendom jämkas. 

Belräffande 5~) § är jag av samma mening som lagrådets övriga ledamöter 
vad giillcr utformningen av bestämmelserna om fastighelsägarcns godkän
nande av försiiljningsvillkoren och dennes underriittande om skedd försälj
ning. 

I fråga om 60 och 61 §§ har jag ingen erinran mot det remitterade försla

get. 

Deparlementschefens uttalanden vid anmälan av propositionen 

Förslaget till lag om exekutiv försäljning av fast egendom 

Tre kclamöter av lagrådet sätter i fråga om det är påkallat att, som skett i 
4- § andra stycket i det remitterade förslaget, åliigga utmätningsgäldenären 
att överlämna obelånadc panlbrcv till överexekutor (öE). Ledamöterna vän
der sig också mot den härtill anslutande föreskriflen all pantförskrivning 
av överlämnat pantbrev inte får ske utan öE :s tillstånd . .Jag vill under
stryka alt de nämnda bestämmelserna bl. a. syftar till att hindra att faslig-
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hetsägaren, genom alt under det exekuliva förfarandet förfoga över pant
brev som han innehar, försvårar förfarandet. Det bör ocks[t framhållas alt 
de föreslagna bestämmelserna gör det möjligt att ta om hand nya pantbrev 
som utfärdas efter utmätningen. Syftet med beslämmelscrna iir emellerlid 
också att obelanade pantbrev skall finnas tillgängliga vid försäljningen. För 
den nye ägaren kan det uppenbarligen i många fall vara av vikt all han 
omedelbart har tillgång till sådana pantbrev för bel:lning och att det iir 
klarlagt var pantbreven finns. I detta avseende utgör bestämmelserna i 22 
kap. 3 § tredje stycket JB inle någon fullgod ersättning, eflersom de inne
bär att redan utfärdat pantbrev först efter förfarande inför inskrivnings
myndigheten kan ersiittas med nytt pantbrev. Slulligen vill jag framhålla 
att del när fastighet har utmälts knappast kan .anses som elt oberälligat 
ingrepp i faslighelsiigarens riiU att utnyttjandet av ohelånade panlhrev sker 
under öE: s konlroll. Enligt min mening bör bestiimmelserna i 4 § andra styc
ket i eld rcmillrrade förslaget alltså kvarstå. 

I :J7-G1 §.§ i del remillerade förslaget ges hestiimmelserna om under
handsförsiiljning av fastighet. l\led anledning av vad som vid lagrådsgransk
ningen har ullaluts belriiffande dem vill jag framhftlla följarnle. I samband 
med remissen till lagrådet gav jag, liksom lagberedningen i sill beliinlrnndc, 
uttryck för uppfattningen alt försäljning under hand av fastighet biir kunna 
komma i fråga i fall då den exeknliva försiiljningen riillsligt sett framstår 
som enkel och d{t förhållandena iiwn i öuigt är okomplicerade .. Jag gav 
också uttryck för uppfattningen all försiiljning på nuklion iiven i fortsiitt
ningen får ses som det normala sättet för försäljning av utmätta fastigheter. 
En ledamot av lagrådet föronlar jämkningar i de föreslagna reglerna i syfte 
att åstadkomma alt denna försiiljningsform lrnmmer till användning i högre 
grad ~in vad som kan framgå av mina uttalanden och utformningen av reg
lerna. Yad som anförts i det avseendet ger mig inle anledning att frångå den 
grundinställning som jag givit uttryck för i remissprolokollet. Jag vill emel
lertid framhålla att reglerna är så utformade att 1le formellt iippnar möjlig
het att genomföra undcrhandsförsiiljning i en vidare omfattning. I Ilen mån 
erfarenheter vinns av försi:iljningsformen kan sålunda anviindningsonm1dct 
successivt vidgas. Vidare vill jag i anslutning lill lagrådsgranskningen under
stryka det allmi.inna ullalandct i rernissprotokollct om att iiven underhands
försäljning i princip är en exekutiv fi.irsiiljning. Innebörden hiirav är hl. a. att 
försäljning också i denna forn1 innebiir myndighelsutövning. Detta tar sig ut
tryck i att öE med tillämpning av föreskrifterna i lagen bestämmer de villkor 
under vilka försiiljningen får ske. I det remitterade förslaget har i 58 § sam
lats de villkor som skall gälla för försäljning under hand. Enligt min mening 
iir det naturligt att dessa beshimmelser forlfarande iir samlade i en paragraf, 
och att denna paragraf, såsom i det remiltcrade förslaget, avslutas med en 
erinran 0m all öE har att fastsliilla försiiljningsvillkor som behövs utöver 
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dem som särskilt har angetls. Förslagen lill omredigering av besfömmelserna 
i 57 och !J8 §§ kan jag alltså inle bilriida. 

Tre ledamölt•r av lagrådel finner det vara önskvärl alt <let klart ullrycks i 
lagtexten alt köpeskillingen vid underhandsförsäljning nu\ste täcka för
månsberättigade fordringar och koslnaclcn för förfarandet, i <len mån inte 
borgeniircn kan få betalning ur andra tillgiingliga medel eller avstår fr:'m för
månsrätt i faslighelen eller sökanden avslår från täckning av kostnaden för 
förfarandet. Vidare förordas en precisering av reglerna i 58 § första ocl1 and
ra styckena om kontantbetalning och om skyldighet för köparen att svara 
för fordringar. Enligt min mening i.ir det inte niidvändigt alt det på det föror
dade sättet ges en föreskrift om köpeskillingen. Det hör vara tillräckligt alt, 
som i del remitterade förslaget, ange att köparen skall svara för de nämnda 
fordringarna och kostnaden, i den mån avstftcndc från hclalning inte sker el
ler täckning kommer till slånd på annat sföt. Förslaget om vissa redaktio
nella ändringar av bcslfimmelserna i sistnämnda stycken i avsikt atl preci
sera innebörden aY dem finner jag emellertid, frånsett vissa jiimkningar, 
höra genomföras. Jag kan inte hilriida uppfattningen all en uttrycklig be
stämmelse om tilllrädesdag bör föras in. Tilllriidesdag hör k nnna hcstiimmas 
fritt., speciellt med tanke på fall då fastighelsiigaren godkiint försiiljningcn 
och köparen iir vederhäftig och solid, t. ex. en kommun. En följd av det m1 
sagda lir alt reglerna om betalning i 58 § fji:irdc stycket andra pnnkten i del 
remitterade förslaget hör slå kvar u lan ändring i sak. Förslaget att det i lagen 
skall tas upp en uttrycklig hesttimmelse om atl. köpehandling skall upprättas 
anser jag böra följas. Bestämmelsen bör kunna tas in som elt forsla stycke i 
59 §. Vid utarbetandet av tilli.impningsföreskriftcr får niirmarc övervägas v:ul 
som bör föreskrivas hetriiffancle innehållet i köpehancllingcn. Enligt min me
ning bör försäljning under hand mot iigarcns vilja inte kunna ske i vidare 
mån än vad som framgår av 5!1 § i del rcmillerade förslaget och i motive
ringen till den där upptagna hcstiimmclscn. Påpekas kan alt försiilj ning un
der hancl, som sker mot iigarcns vilja, alltid kan överklagas och alt ett öwr
klagandc kan medföra komplikationer i skilda hänsccndf'n. Som jag nyss an
tydde anser jag att 58 §i huvudsak hör ha den utformning som den har fåll i 
det remitterade förslaget. Jag ansluter mig sålunda inte till uppfattningen att 
vissa av bestämmelserna hör föras (iver till 61 §. ,Tag anser inte heller att in
nehållet i sistniimnda paragraf hör ändras eller att ordningsföljden bctriif
fande bestämmelserna bör kastas om. Föreskriften i 61 § ger utrymme för 
nytt försök att sälja fastighet under hand, om tidigare såd:::nt försök har 
misslyckats och nytt underhandsförfarande inte blir för tidsödande. 

Motionerna 

I motionen 1971: 1244 av herr Börjcsson i Falköping (c) erinras inled
ningsvis om all avkomsträtl, som innebär all ägaren av den besvärade fas
tigheten är skyldig alt till rättighctshavarcn lillhandahålla bostad (undan-
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lag), efter ikrafltriidandet av jordabalken den 1 januari rnn inte kan upp
h'.'1.tas med sakrällslig verkan; i fråga om rättigheter som upplåtits i fastig
het före ikraftträdandet gäller dock äldre lag. 

:Motionären framhåller att vid framför allt exekutiv försäljning av fast 
egendom som sker i samband med konkurs en betydande rällsosiikerhet 
råder för undanlagshavaren genom den framträdande rätt som löncford
ringar har. Detta kan innebära att en undantagshavare förlorar rälten alt 
bo kvar i samband med att exekutiv försäljning sker av elen besvärade fas
lighelen. En förlust av rätten att stanna kvar på den plats där man kanske 
bolt hela sitt liv och som man har en stark känslomässig anknytning till är 
ett hårt slag för den som drabbas, framhåller motionären. 

För alt kunna undvika stora personliga tragedier är det enligt motionii
ren nödvändigt alt garantier skapas för att undantagshavares rätt alltid 
skyddas. Han anser därför att besliimmclse hiirom bör upptas som punkt 7 i 
övergångsbestämmelserna till den nya lagen om exekutiv försäljning av 
fast egendom. Bestämmelserna föreslås innelullla alt avkomslrält som avser 
tiJJhandahållande av bostad, i likhet med sådana rättigheter som näm1H'S 
i 3:1 § första stycket i nya lagen, skall vara skyddad utan särskilt förbehåll. 
Följs motionsförslaget måste efterföljande punl\ler numreras om. 

I motionen 1971: 1245 av herrar Lidgard och 'Vinberg (båda m) heh:rncl
las bestämmelsen i 4 § andra styck.cl förslaget Lill lag om exekutiv försrilj
ning av fast egendom, vari föreskrivs att - såsom förberedande åtgärd inför 
exekutiv försäljning - fastighetens ägare på anmodan skall överlämna 
pantbrev som han innehar samt att pantbrevet därefter ej för pantförskri
vas utan överexekutors tillstånd. 

Enligt motionärerna utgör lagförslaget i denna del elt onödigt ingrepp 
i äganderätlshegreppct på det sättet att ägarens möjligheter att förfoga över 
egendom som ostridigt är hans - i delta fall elt ägarhypotek - görs be
roende av en myndighets diskrctionära prövning. l\Iotionärerna anför vidare 
att det i lagen inte finns angivet något om de grunder på vilka överexeknlor 
kan medgiva eller förvägra ägaren alt pantförskriva av honom innehavda 
pantbrev. 

Lagförslaget har motiverats med att det hör vara klarlagt var pantbre
ven finns för att fastighetens nya ägare skall kunna få tillgång till dem for 
belåning och är sålunda att betrakta närmast som en ordningsfiireskrifl. 
:Motionärerna framhåller alt även om vissa tidsfrister är bestämda för det 
exekutiva förfarandet ordningsföreskriften kan komma all betyda att fas
tighetsägaren under ganska lång tid är undandragen möjligheten alt fritt 
förfoga äver sin egendom - sitt kapital. Inte heller det förhållandet alt det 
är i en ringa bråkdel av alla exekutionsfall som frågan om förfogande önr 
ägarhypotek blir aktuell motiverar enligt motionärerna att man för någon 
annans bekvämlighets skull försvagar äganderätten . 

.:\fotionärerna anser att syftet med bestämmelsen - alt överexckulor 
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.skall äga kiinnedom om var pantbreven är att finna - torde kunna lösas 
pf1 ell hehiindigare sätt än genom den föreslagna inskränkningen i ägandc
rällen, t. ex. genom att man nöjer sig med att föreskriva en skyldighet för 
faslighelsägaren alt lämna upplysning Lill överexekutor om oeh när even
l ucll pantsällning sker av panträtt som han sjålv innehar. 

I mol ionen 19il: 1246 av herr Tobc ( fp) behandlas nyheten i fiirs!agel 
till lag om exelrnliv försäljning av fosl egendom att ulmålt fastighet skall 
kunna såljas under hand. :Molioniiren anfö1· att del av laghercdningens 
framställning liksom av yttranden häröyer från flera remissorgan framgår 
att försåljning under hand beräknas kunna ge bältre försäljningsvillkor än 
offentlig anklion. Tyvärr, fortsätter motionären, har flera liinsslyrelser, tro
ligen på grund av ovana vid förfarandet, inle förmålt inse värdet av denna 
nya fiirsäljningsform. Molionären pekar Yidare på alt en av lagradets leda
rniiter särskilt behandlat lagförslagets utformning med hänsyn till vad det 
innehåller om möjligheten alt tillgripa försäljning under hand. Det förefaller 
Yiktigt alt skyndsamt utreda en lämplig metodik för sådan försäljning, 
anför molioniiren. Han framhåller att det hos lanlbruksniimnderna nmnera 
finns långvarig praktik att hämta. Det borde inte Yara omöjligt atl ulrusla 
iiYercxekutor med sådan kunnighet och personal alt underhandsförsäljning 
skulle verka naturlig i sådana fall då såYäl fordringsägare som fastighels
iigarc skulle vinna därå. l\fotionärcn anser dock att man redan nu bör göra 
del förtydligandet alt 1 § ändras till den lydelse som föreslagits i lagbe
redningens förslag till lydelse av 1 § första meningen: "Fast egendom som 
tagits i mät säljs av överexekutor." Alternativt föreslår motionären att 1 § 
~rnclra meningen enligt propositionen ändras till: "Fiirsäljning skall ske på 
offentlig auktion eller under hand", såsom en av lagrfrdets ledamöter före
slagit. 

Utskottet 

T den av 19i0 års riksdag antagna nya jordabalken (.JB), vilken trä!lcr i 
kraft den 1 januari 19i2, har panträtten i fasl egendom fäll en ny rätlsl!g 
konstruktion. Avvikelserna från de tidigare reglerna hänför sig framför allt 
ti !l in teckningshandlingcns form och innehftll samt till sättet för upplåtelse 
a\" panträtt. Sålunda ersätls inteckningshandlingen av cll m· inskrivnings
mymlighclen utfärdat pantbrev, som inte utgör någon skuldförbindelse. 
Tnle heller herälligar enbart innehavet av pantbrevet lill betalning ur fastig
helcn. En borgenär måste alllitl kunna hänvisa till en. fordran, för vilken 
panlhre\cl överlämnats som pant. Fordringen hchih·er inle vara skriftlig 
men i praktiken torde skuldförhållandet komma alt regleras i omslagsrevers. 
Panträtten uppkommer genom att fastighetsägaren. lämnar iiver pantbrev 
till fordringshavaren som säkerhet för dennes fordran. 



LU 1971: 11 141 

I l'iire\·arande proposition läggs fram lagförslag som i hun1dsak syftar till 
alt anpassa den exekutionsrältliga lagsliflningen till pantriittssystemct i nya 
.JB. Fiirslagcn, som väsentligen grnndar sig på lagbcre1lningens bctiinkande 
Ulsiikningsrätt VIII (SOU Hl{)8: 64), innebär all de regler om försäljning 
av utmält fasl egendom som nn finns i utsiikningsl::lgen (UL) bryts ul och 
får motsvarigheter i en särskild Jag om exekutiv försäljning av fast egendom. 
I UL kommer därefter alt, silvil L gäller fast egendom, stå kvar öniga regler 
om exekntionen, såsom regler om utmätning, fördelning av medel som in
flutit under exekutionen, och fnllföljdsregler. Lagbcn•dningen, som sedan 
H){)() ~1rbetar me<l en reformering av utsiikningslagcn, har avsell alt <len fiire
sbgna lagen om exekutiv fi)rsäljning av fast egendom i framliden, med vissa 
j usleringar, skall ingå som ell kapitel i en ny utsi.ikningsbalk. 

Beträffande propositionens huvudsakliga innehåll i iivrigl hänvisar ut
skollcl till den kortfattade redogörelse som intagits i del föreg:'tende (s. 1). 

l det följande behandlar utskottet de delar av propositionen som herörts i 
mol inner. 

Förslaget till lag om exekutiv försäljning av fast egendom 

En betydelsefull nyhet som fön•slås är att utmiiit fastighet skall Imnna 
säljas under iland. Avsikten iir dock alt det normala sättet för försii.ljning 
av u l rniitta fastigheter ocks<l i fortsättningen skall vara försiilj n ing på auk
tion. S[1lunda föreskrivs i 1 § förslaget Lill lag om cxclrntiv försäljning av 
fast egendom att i.ivcrcxekutor skall försälja utmäll fasl egendom på offent
lig auktion om ej annat följer av bl. a. '57 § i lagförslaget. I denna paragraf 
siigs all utmäll faslighet får säljas under hand, om försäljning i sådan ord
ning finnes mera ändamålsenligt i-in försäljning på auktion och del är lill
fiirlilligl ulrell vilka fordringat· och rällighcler som belastar faslighclcn. 

I motionen 1971: 1246 av herr Tobc (fp) yrkas all riksdagen beslular före
slå I\ungl. :\faj :t skyndsamma åtgärder för att umlerlätla underhandsför
säljning av ntmält fast egendom samt all riksdagen beslutar sådan redak
tionell ändring i 1 §i förslaget till lng om exekutiv försäljning av fast egen
dom alt undcrh::mdsförsäljning framstår som en med offentlig auktion jäm
s liilld försälj ni ngsform. 

Som skäl för yrkandena anfi.ir motionären att det av lagberedningens 
framställning och yttranden från flera remissorgan framgår all försäljning 
under hand heriilmas kunna ge bättre försäljningsvillkor än offentlig auk
tion. Han anser därför alt del iir viktigt alt skyndsamt utreda en lämplig 
rnelodik för sådan försäljning. Enligt molioniiren borde det inte vara omiij
ligl att ulrusta .önrexekutor med sådan. kunnighet och personal att undcr
hands[i:irsäljning skulle verka naturlig i sådana fall då såväl fordringsägurc 
som faslighetsiigare skulle vinna därpå. Han pekar på alt lanlbruksnämn
derna numera har långrnrig praktik i fn'\.ga om försäljning [ff fastigheter. 
Motionären föreslår alt redan nu bör del fört~'dliganllet göras att 1 § ändras 
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till den lydelse som föreslagits i lagberedningens förslag li Il lydelse av 1 § 
första meningen, nämligen: "Fast egendom som tagi ls i rnäl säljs av över· 
exekulor." Alternativt föreslår han - i likhet med en av lagrådets ledamöter 
- att 1 § andra meningen i lagförslaget ändras till: "Försäljning skall skE 
p[1 offenllig auktion eller under hand." 

Lagberedningen pl'Övade under sitt arbete olika vägar för all uppnå hiista 
möjliga resullat av fastighets exekuliya försäljning. Beredningen fann härvid 
alt del ibland hör vara möjligt att få ut mera för en fastighet om den f:'.ir 
utbjudas till försäljning under hand. Beredningen ansåg emellertid all llil

derhandsförsäljning inte lämpar sig så bra som försiiljningsform i mer 
komplicerade fall. I fall då försäljningen rättsligt sett iir mycket enkel och 
<lä fastigheten inte är hiigt belånad borde det emellertid enligt beredningen 
vara en fördel om underhandsförsiiljning kan ske. Beredningen föreslog 
därfi.ir regler med samma innebörd som i det nn framlagda förslaget, näm
ligen att ulmält fastighet får säljas under hand, om eld är tillfiirlitligt utrett 
vilka fordringar och rättigheter som belastar fastigheten och underhands
försäljning finnes vara mera ändamålsenlig än försiiljning pä auktion. 

Flertalet remissinstanser anslöt sig till lagberedningens nppfatlning. En 
allmän flsikl bland de posiliYa remissinstanserna ,-m· sålunda, alt under
handsfiirsäljning hör kunna ske i sådana okomplicerade fall som hered
ningt>n åsyftar men att försäljning på auktion mäste vara det normala 
försälj n ingssäl tel. 

S:hom motionären päpckar förekom dock remissvar, bl. a. från Snuska 
sparhanksföreningen, vari hävdades att en underhandsförsäljning i de fiesta 
fall är iignad alt ge ett för alla berörda parter förmånligare resultat iin om 
fastigheten säljs på offentlig auktion, varför förfarandet borde riktas in p~t 
underhandsförsäljning som den normala realisationsformen . .:\ andra sidan 
framfördes i flera remissvar kri lik mol hereuningcns förslag. HärYid fram
hölls bl. a. att det vid exekutiv försäljning av fastighet är viktigt alt för
säljning sker med tilliimpning av elt i lag noga reglerat förfarande. 

t:tskottet anser i likhet med departemcntschefen att det, med hänsyn till 
alt utmätt fast egendom ofta utgör ell vikligl förmögcnhclsohjekt, är ange
låget att reglerna om försäljning utformas så att de ger möjligheter all i 
det enskilda fallet uppnå elt så tillfredsställande resultat som möjligt. Ge
nom de föreslagna reglerna att utmätt fastighet kan utbjudas till försälj
ning under hand har enligt utskottets mening iippnats en väg som kan fi:il'
yfö1las med\·erka till alt nämnda önskemäl Ullgodoses. Såsom departcments
chefen framhållit är det i fall då förJ1ållandena är komplicerade, som då 
förfarandet rör många rättsägare med mol varandra stridande intressen 
eller då det föreligger svårigheter alt utreda vilka fordringar och rälligheter 
som belastar fastigheten, inte lämpligt eller önskvärt alt man frångår det 
formbundna förfarande som auktionsförsäljning innebär. Försäljning under 
hand torde därför - vilket såväl lagberedningen som deparlemenlschefen 
understrukit - bara böra komma i fråga i fall då elen exekutiva försälj-
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ningen rättsligt sett framstår som enkel och då förhållandena även i övrigt 
är okomplicerade. Departemcntschefcn har framhållit all han inle räknar 
med alt underhandsförsäljning skall hli någon särskilt vanlig företeelse 
och atl försäljning på auklion sålunda också i fortsiitlningen får ses som 
det normala siiltet för försäljning av utmälta fasligheler. Utskottet delar 
denna uppfattning, som i lagtexten kommit Lill ullryck i huvudbestiimmel
sen om underhandsförsäljning (57 §). 

På grund av vad sålunda anförts bör yrkandet, att riksdagen beslutar sä
d an redaktionell ändring av 1 § i lagförslaget all underhandsförsäljning 
framstår som en med offenllig auktion jämslälld försäljningsform, inle vin
na bifall. 

Vad helräffar yrkandet att riksdagen skall föreslå skyndsamma åtgärder 
för att underlätta underhandsförsäljning av utmätt fast egendom vill ut
skottet framhålla att det naturliglvis är angeläget att underhandsförsälj
ning i största möjliga utsträckning kommer till användning då förutsält-
11 ingar hiirför föreligger. Som departementschefcn framhållit är också reg
lerna så ulforrnade alt de formellt iippnar möjlighet alt genomföra under
handsfi.irsiiljning i förhållandevis vid omfallning. Enligt utskollets mening 
hehövcr man inte befara att överexekulor på grund av ovana vid förfarandet 
kommer att lYeka inför möjligheterna att tillgripa försäljning under hand. 
Till en början må erinras om att avsikten enligt propositionen iir att över
exekulor, om utmätt fastighet skall bjudas ut under hand, regelmässigt 
skall överlämna till fastighelsmäklare alt ombesörja utbudet. Såsom fram
hålls i proposilionen lorde det genom att utmätt fastighet bjuds ut på snm
ma sätt orh i samma former som annan fastighet bli möjligt att få ul det 
pris som fastigheten betingar på allmänna marknaden, vilket ju är fördelen 
med försiiljning under hand. I den mån överexekutor själv agerar ligger del 
i sakens natur alt övcrexekulor i inledningsskcdct kommer att dra nytta av 
de erfnrenheler av undcrhandsförsiiljning som kan ha vunnits pä andra 
områden, t. ex. hos lanlbruksnämnderna som har långYarig praktik av 
faslighdsfiirsäljningar. Det kan därför antas alt lämplig forsiiljningsmeto
dik kommer alt ulbildas utan någon större tidsutdriikl. Avslulningsvis mtl. 
Lilläggas att del - enligt rnd utskollel erfarit - inom Kungl. ~Iaj :ts kansli 
p[igår arbete med sikte på all ge överexekulorerna närmare anvisningar om 
tillvägagangssättet vid underhandsförsäljning. 

På grund av vad sålunda anförts bör ej heller föreyarande yrkande i mo
Lionen 1971: 1246 bifallas. 

I 3-:i §§ upptas bestämmelser om förberedande åfgiirder inför e:rekutiv 

försäljning. I 4 § första stycket ges föreskrifter om den rättsliga ulredning 
beträffande den utmätta fastigheten som överexekutor har att verkställa. I 
paragrafens andra stycke föreskrivs alt fastighetens ägare på anmodan 
skall överlämna pantbrev som: han innehar. Därefler får pantbrevet ej 
pantförskrivas utan överexekutors tillstånd. 



LU 1971: 11 144 

Av lagberedningens motivering till ifrägavarande heslämmelser, vilken 
biträtts av deparlemcntschefen, fnungår att syftcl med dessa är att obe
l{made pantbrev finns tillgängliga vid försäljningen så all de kan överläm
nas till köparen när han fullgjort sin belalningsskyldighet. Vidare syftar 
twstämmelserna till all himlra att fastighetsägaren, genom all under del 
exekutiva förfarandet förfoga ÖYCr pantbrev som han innehar, försvilrar 
förfarandet. 

Kritik mot bestämmelserna framfördes i ctl par remissyttranden öwr 
lagberedningens betänkande och i lagrådels utlåtande över del remitterade 
fiirslaget ifrågasätter tre ledamöter om det är påkallat att {tlägga utmiitnings
giildcnären atl öwrliimna obelånade pantbrev till övcrexekulor. Ledamöterna 
viinder sig också mot föreskriften all pantförskrivning av överlämna! panl
brcv inte f:lr ske utan övercxekutors lillsliind. De påpekar alt dt iigarhypo
lek är en tillgång som kan bli föremål för självsliindig utmätning. S{t länge 
det inte är utmätt kan faslighelsägarcn i princip frill utnyllja del för panl
sältning. Ledamöterna framhåller att det därvidlag är .nian betydelse om 
ågarhypotekel är knulcl till ett ohelånat p:mlbrev eller utgör överhypotek 
på ett p:mlbre,· som belånats för lägre belopp än det varpå panthn·n'l ly
der. Enligt Jcdamiiterna synes del knnppasl finnas några bärande skäl fiir 
alt i fråga om ägarhypotek av det förra slag cl l:Ua u Lmä Lning av fastigheten 
fa den nrkan alt iigarens möjlighet att belåna iigarhypolek blir beroende av 
en tliskrelionär prön1ing av överexekutor. 

I motionen 1971: 1245 av herrar Lidgard och \:Yinbcrg (båda m) framfDrs 
tankegångar som i allt väsentligt överensstämmer med vad Iagråilsiedami:i
lcrna anfört. Motionärerna anser sålunda all fiirslagel alt göra ägarens 
möjlighet att pantförskriva pantbrev beroende av myndighets diskret!oniira 
prövning utgiir ell onödigt ingrepp i iigarens rätl alt förfogtt över t'gendom 
som ostridigt är hans, niimligen ell ägarhypotek. Trots att vissa tidsfrister 
iir bestämda för del exekutiva förfarandet kan onlningsförcskril'kn komma 
alt betyda all ägaren under ganska lång lid ii.r betagen möj Iighelen all fril l 
förfoga över sin egendom, framhttllcr molioniirerna. Enligt deras mening 
torde syflet med bestämmelsen -- att önrexekntor skall äga kännedom om 
var pantbrewn är alt finna -- kunna lösas p:i. etl behändigare sätt, l. ex. 
genom en föreskrift om skyldighet för ägaren all lämna upplysning I i 11 
iiwrexekutor om och när e\·enlnell. pan!sällning sker a\r pantriilt som han 
själv innehar. De yrkar därför all riksdagen beslttlar all 4 § andra slyckel 
i lag om exekutiv försiiljning av fast egendom skall ha fiiljande lydelse: 
"Pantförskriver fastigbctens ägare panlbrcY som han innehar skall lrnn 
underrätta överexekutor därom." 

Ulskottet finner för sin del inte skäl att frångå den bedömning som ligger 
Lill grund för ifrågavarande beslämmclscr. Såsom deparlementsehcfcn 
fram hållit kan det när fastighet har utmätts knappast anses· som ett ohe
rälligat ingrepp i fastighetsägarens rätt att utnyttjandet av ohelånade panl
hrev sker under överexekutors kontroll. Clskottel Yill i ·sammanhanget 
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framhålla alt, även om några närmare riktlinjer för överexekutors handlan
de härvidlag inte kunnat anges, del som lagberedningen anfört (prop. 
s. 115) är uppenbart alt önrexekutor skall lämna tillsEmd om skäl till 
pantförskrivning föreligger. Som skäl bör själ\"fallet godtagas alt ägaren av
ser alt skaffa medel till frivillig betalning av exckulionsfordringen. 

På grund av yad sålunda anförts hör rnoliouen 197'1: 1245 inte bifallas. 

I lagförslaget upptas nya regler som syftm· till att bereda dem som bar 

nylljandcriilt till fastiglictcn ökat skydd. Dessa bestämmelser har upptagits 
i ;~3 §och 39 §.I 3;~ § första stycket föreskrin alt nylljanderäll samt SC'ni
tul och räll till elektrisk kraft är skyddaue ulan siirskill förhehåll om rällig
hclcn har bättre rätt än exckntionsfordringcn. I andra stycket sii.gs all 
nytljanderiitl, servitut och rått till elektrisk kraft i andra fall än som ayses 
i forsla stycket skall särskilt förbehållas om eld saknas anledning antaga all 
de helaslar faslighelen till beaktansvärd ska1la för innchaYare av fordran 
ml'd bättre räll. Som exempel på rättighet som inle ulgör nägon nämnvärd 
belastning har nämnts rällighet där utövandet inle innebär någon oliigenhcl 
eller där periodiskt utgående vederlag utgör full kompensation för olägen
heten. Med beaktansvärd skada, å andra sidan, <I.syftas att rältighcten utgiir 
en ekonomisk belastning som kan föranleda alt fordringsägarcn ej får full 
bclalning eller mindre än om rättigheten ej funnits. Fiir all ge hätlrc sliill
ning även åt rälligheter som inle kan förbehållas pft grund av lwsUimmcl
serna i 33 § föreslås i 39 § all utropsordningcn Yid auktion omkastas i för
hållande till vad som nn gäller. De nya heslämmclserna innebär all fastig
heten först utropas utan förbehåll om riitlighclens bestånd och dfircfler 
med sådant förbehåll. Belastas fastigheten av flera rättigheter, skall enligt 
förslaget fastigheten utropas med suel'essh·t ökande belastning av rällig
hcler för att slulligen utropas med förbehåll för samtliga rällighC'ler. Ba
kom förslaget ligger <len tanken all del kommer all hli en helt annan slinw
lans Lill budgivning vid uel andra ulropel iin som är fallet vid det första ut
ropet enligt gällande lag, eftersom det enligt fi"irslagd hlir det andra ulrnpd 
som kan väntas bli avgörande inte bara för riiltighel shavarPn u lan än,n 
i konkurrensl'n mellan olika spekulanter. 

lJ!skoltel finner att de föreslagna bcstärnrneiserna ger goda möjligheter 
att slärka rältighclshavarnns stiillning och tillstyrker därför all de antas. 

I motionen Hlil: 1244 av l1err Börjcsson i Falköping (c) behandlas en 
fråga som anknyter 1.ill hesliimmelserna om skydd för rättighetshavarc. 
:\fotionären erinrar inledningwis om alt avkomsträll som i1111C'här all ägaren 
av den besvärade fastighetel1 ih skyldig att Lill rfillighelshavaren tillhanda
hålla bostad (undantag) efter ikraflfrädandd av Jl3 den 1 januari Hli2 inte 
kan upplåtas med sakrättslig verkan, men att äldre lag giiller i. fråga om 
riillighctcr som upplåtits före ikraftträdandet. l\loli.onären pekar pft att vid 
exekutiv försäljning av fast egendom som sker i samband med konkurs har 
Jiinefordringar en framträdande rätt, som kan medföra att en undantags-
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harnrc förlorar rälten alt ho kvar efter försäljning av den besvärade fas
tigheten. ~folionären anför alt det för den drabbade är cll hårt slag att för
lora riitl('ll atl stanna på den plats där han kanske bott hela silt liv och till 
vilken han har en stark känslomässig anknytning. Fiir all kunna undvika 
person liga tragedier är det enligt motionären nödviindigl alt garan I ier ska
pas för nit nntlantagshavares ·rätt alltid skyddas. Han yrkar diirför all riks
dagen beslutar att i övergångsbestämmelserna till den nya Jagen om cxekuti\' 
försiilj ning av fast egendom upptas en punkt av följ ande lydelse: '.'7. Enligl 
iildre bcsbirnmelser intecknad rätt. Lill avkomst som avser tillhandnlulllande 
m· bostad är vid försäljningen skyddad utan särskilt fiirbchåll." 

Som molioniiren anför skall avkomslrätt inte kunna upplåtas efter del 
all .JB träll i kraft. Enligt 8 §lagen (1970: 995) om införande av nya jorda
balken skall emellertid tidigare uppl:J.lna råtlighetcr av denna typ sia kvar. 
Av punkt (j i de föreslagna övergångsbestämmelserna lill lagen om exekutiv 
försiilj ning av fast egendom framgftr all nya Jagen blir tillämplig i fråga om 
avkomslriitt skall fiii:behållas eller uppoffras vid försäljningen. Som anförts 
i det föreg:'\.ende kommer de nya reglerna om skydcl för rättigheter vid för
siiljning p:'i. auktion att medföra alt rälligheler beslår i större nlstr~ickning 
än som är fallet för närvarande. Också undanlagshavares ställning kommer 
följaktligen att förbättras. Alt hryla den giillande ordningen för all ytterli
gare sli-irka just unclantagsh~warnas ställning kan skapa osiikerhet på fas
tighetsmarknnclen och bör enligt ulskottds mening inle komma i frftga. 

I motionen har lill slöd för yrkandet särskilt framhållits den osiikerhl'l 
för undanlagshavarcn som det s. k. lönepriviJegict (17 .kap. 4 § HB) innebiir 
vid försäljning som sker under konkurs. 

Problemet med lönefordringars framtriitlande rält i förhfrllarnle till in
teckningar iir för niirvarande föremM för slalsmaklernas upprniirksam
hel. S[liunda uitalade föredragande departcmentscltcfen i proposilionen lill 
1970 :hs riksdag med förslag till förm[rnsrällslag all det är en hl'lyclande 
olägenhet alt fastighetsinteckningar kan komma att bli nödlidande p:\ 
grnnd av liineprivilegict samt att realkrediten med hänsyn till sin betydelse 
på alll säll hör åtnjuta rältsordningens skydd (prop. 1970: 142 s. Hl). I sill 
ullålandc iiwr propositionen med förslag till lag om statlig liinegaranti vid 
konkurs (prop. Hl70: 201) gav riksdagens första lagnlskoll nllryck :'tl sam
ma uppfattning (lLU 1970: 79 s. 30). 

En promemoria om förhållandet i förmånsrällshänseende mellan löne
privilcgiet och fastighetsinteckningar har nu upprättats inom jusliliedc
parlemcntct (stencil 1971: 3). Det föreslås, med hänyisning till den statliga 
lönegarantin vid konkurs, att Yid exekutiv försäljning av fastighet under 
konkurs fordringar som omfattas av Jöneprivilegiet inte skall beaktas. För
slaget föreslås träda i kraft den 1 januari 1972. Promemorian remisshehand
las för nårYarande. 

:\fcd hånsyn till vad s{tlunda förekommit torde berörda problem komma 
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att få sin lösning, varigenom den huvndsakliga grunden för motionsyrkan
det bortfaller. 

På grund av vad ovan anförts bör motionen 1971: 1244 inte vinna bifall. 
De delar av förslaget till lag om exekutiv försäljning av fast egendom, som 

inte berörts i det föregående, föranleder inte något uttalande från utskottet. 

övriga lagförslag 

Utskottet har inte funnit anledning ti.ll erinran mot de under 2-11 upp
tagna lagförslagen. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 
A. att riksdagen med avslag på motionen 1971: 1246, så

vitt avser yrkandet att försäljning under hand skall vara 
en med offentlig auktion jämställd försäljningsform, antager 
1 § och 57 § i det vid propositionen 1971 :20 fogade förslaget 
till lag om exekutiv försäljning av fast egendom, 

B. att riksdagen med avslag på motionen 1971: 1245 anta
ger 4 § andra stycket förslaget till lag om exekutiv försälj
ning av fast egendom, 

C. att riksdagen med avslag på motionen 1971: 1244 an
tager övergångsbestämmelserna till förslaget till lag om exe
kutiv försäljning av fast egendom, 

D. att riksdagen antager 
dels förslaget till lag om exekutiv försäljning av fast egen

dom i de delar som ej omfattas av hemställan under A-C, 
dels de i propositionen under 2-11 angivna lagförslagen, 
E. att riksdagen avslår motionen 1971: 1246 i vad den inte 

kan anses besvarad genom vad utskottet ovan anfört och 
hem ställt. 

Stockholm den 27 april 1971 

På lagutskottets vägnar 

ERIK SVEDBERG 

Vid detta ärendes behandling har närvarit: herrar Svedberg (s), Sundclin 
(s), fröken Anderson i Lerum (s), herrar Lirlgard (m), Börjesson i Falkö
ping (c), Sjöholm (fp)*, Winberg (m), Andersson i Söderlälje (s), fru 
Jonäng (c), herrar Israelsson (vpk), Olsson i Timrå (s)*, fru Olsson i Hel
singborg (c)*, herrar Stadling (s), Enlund (fp) och fru Nilsson i Sunne (s)*. 

* Ej närvcrande vid betänkandets justering. 
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Reservation 

vid utskotfets hemställan under B av herrar Lidgard (m) och Börjes

son i Falköping (c), fru Olsson i Helsingborg (c) samt herr Winbcrg 

(m), vilka ansett 

a) att det avsnitt av utlåtandet som börjar på s. 144 med orden ''Ut

skottet finner" och som slutar på s. 145 med orden "inte bifallas" bort 

ha följande lydelse. 

Utskottet finner - med beaktande av vad Advokatsamfundet anfört 

i sitt remissvar och de synpunkter som kommit till uttryck i ovan 

nämnda yttrande av tre lagrådslcdamöter - att förbudet i 4 § andra 
stycket mot pantförskrivning av ägarhypotek utan överexekutors till

stånd utgör ett ingrepp i äganderätten som, vägt mot de fördelar som 

står att vinna, är helt opåkallat. Såsom motionärerna framhållit kan 

ändamålet med den föreslagna bestämmelsen uppnås utan att ägande

rätten kränkes, nämligen genom en föreskrift om skyldighet för ägaren 

att lämna upplysning till överexckutor om och när eventuell pantsätt

ning sker av panträtt som han själv innehar. 

På grund av vad sålunda anförts bör motionen 197 l: 1245 vinna bi
fall. 

b) att utskottet under B bort hemställa 

att riksdagen - med förklaring att viss lindring bör göras 

i 4 § förslaget till lag om exekutiv försäljning av fast 

egendom - med bifall till motionen 1971: 1245 för sin 
del antager 4 § andra stycket i följande såsom utskottet.i· 

förslag betecknade lydelse 

(Kungl. Maj:ts förslag) (Utskottets förslag) 

4 § 
Fastighetens ägare - - - som utgår. 

Fastighetens ägare skall på an
modan överliimna pantbrev som 
han innehar. Diirefter får pant
brevet ej pantförskrivas utan örer
exek11tors tillstånd. 

Pantförskrii•er fastighetens iigare 
pantbrev som han innehar skall 
han 1111derriitta i.)verexekutor diir
om. 

MARCUS BOKTR. STHLM 1971 710028 


