
Lagutskottets betänkande 

1980/81: 24 

om följdlagstiftning till utsökningsbalken (prop. 1980/81: 84 delvis) 

Ärendet 

Regeringen har i proposition 1980/81: 8 framlagt förslag till utsöknings

balk, avsedd att ersätta bl. a. utsökningslagen ( 1877: 31 s. I). Lagförslaget 

behandlas av lagutskottet i betänkande LU 1980/81: 23. 
Proposition 8 innehåller inte några förslag till de övergångsbestämmelser 

och ändringar i gällande författningar som krävs för att utsökningsbalken 

skall kunna införas. Den erforderliga följdlagstiftningen har i stället uppta

gits i proposition 1980/81:84, som behandlas i detta betänkande. I anslut

ning till propositionen behandlas också en under allmänna motionstiden 

1981 väckt motion. 1980/81: 1190 av Kerstin Ekman (fp) och Karin Ahrland 

(fp) om skingringsförbud för fast egendom. 

Ett i proposition 84 framlagt lagförslag till ändring i rättegångsbalken har 

såvitt det avser 49 kap. 4 § överlämnats till konstitutionsutskottet för 

erforderlig sammanjämkning med ett i proposition 1980/81: 164 om ansva

righet för radiotaltidningar, m. m. framlagt förslag till ändring i samma 

balk. I proposition 84 har vidare framlagts ett förslag till ändring i lagen 
(1927: 85) om dödande av förkommen handling och ett förslag till ändring i 

aktiebolagslagen (1975: 1385). Det förstnämnda lagförslaget behandlas av 

lagutskottet i samband med proposition 1980/81 : 172 i betänkande L U 

1980/81: 27 och det andra förslaget behandlas i samband med proposition 
1980/81: 146 i betänkande L U 1980/81 : 28. 

Nära samband med reformen av utsökningslagstiftningen har ett förslag 
till handräckningslag m. m. som framlagts i proposition 1980/81: 88 och 
som behandlas i lagutskottets betänkande LU 1980/81: 25. 

Proposition 1980/81: 84 

I propositionen har regeringen Uustitiedepartementet) efter hörande av 

lagrådet föreslagit riksdagen såvitt nu är i fråga att anta i propositionen 

framlagda förslag till 

l. lag om införande av utsökningsbalken, 

2. lag om ändring i lagen (1899: 12 s. 9) om verkställighet i visst fall av 

utländsk domstols beslut. 
3. lag om ändring i lagen ( 1936: 79) om erkännande och verkställighet av 

dom som meddelats i Schweiz, 
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4. lag om ändring i lagen (1977: 595) om erkännande och verkställighet 

av nordiska domar på privaträttens område, 

5. lag om ändring i lagen (1939: 6) om frihet från kvarstad och sking

ringsförbud för vissa luftfartyg. 

6. lag om ändring i lagen ( 1936: 320) om skydd mot vräkning vid arbets

konflikter. 

7. lag om ändring i föräldrabalken. 

8. lag om ändring i lagen (1924: 322) om vård av omyndigs värdehand

lingar, 

9. lag om ändring i lagen ( 1937: 81) om internationella rättsförhållanden 

rörande dödsbo, 

10. lag om ändring i jordabalken. 

11. lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyres

nämnder, 

12. lag om ändring ijordförvärvslagen (1979: 230). 

13. lag om ändring i lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 

m.m., 

14. lag om ändring i lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten 

att förvärva fast egendom m. m .. 

15. lag om ändring i lagen (1925:221) om bulvanförhållande i fråga om 

fast egendom. 

16. lag om ändring i lagen (1959: 517) om förlängning av tiden för vissa 

servitut. 

17. lag om ändring i lagen (! 949: 658) om inlösen i vissa fall av rätt till 

gruva m. m .. 
18. lag om ändring i expropriationslagen ( 1972: 719). 

19. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988). 

20. lag om ändring i lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. 

21. lag om ändring i lagen ( 1933: 269) om ägofred, 

22. lag om ändring i lagen ( 1952: 166) om häradsallmänningar. 

23. lag om ändring i lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i Norrland 

och Dalarna, 

24. lag om ändring i lagen ( 1919: 426) om flottning i allmän flottled. 

25. lag om ändring i lagen (1915: 218) om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område. 

26. lag om ändring i lagen (1845: 50 s. 1) om handel med lösören, som 

köparen låter i säljarens vård kvarbliva, 

27. lag om ändring i konsumentkreditlagen ( 1977: 981 ). 

28. lag om ändring i lagen (1978: 599) om avbetalningsköp mellan nä

ringsidkare m. tl .. 
29. lag om ändring i lagen ( 1927: 77) om försäkringsavtal. 

30. lag om ändring i lagen (1927: 56) om nedsättning av pengar hos 

myndighet. 

31. lag om ändring i lagen ( 1972: 180) om avrundning av vissa fordringar 

till helt krontal. m. m .. 
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32. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979), 

33. lag om ändring i lagen (1966: 454) om företagsinteckning, 

34. lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1 ), 

35. lag om ändring i lagen ( 1955: 227) om inskrivning av rätt till luftfar

tyg, 

36. lag om ändring i lagen ( 1955: 229) i anledning av Sveriges tillträde till 

1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfar

tyg, 

37. lag om ändring i luftfartslagen ( 1957: 297), 

38. lag om ändring i växellagen I 1932: 130), 

39. lag om ändring i checklagen (1932: 131). 

40. lag om ändring i lagen ( 1970: 596) om förenklad aktiehantering, 

41. lag om ändring i lagen ( 1934: 239) om bulvanförhållande i fråga om 

aktier i vissa bolag, 

42. lag om ändring i patentlagen ( 1967: 837), 

43. lag om ändring i mönsterskyddslagen I 1970: 485), 

44. lag om ändring i växtförädlaITättslagen ( 1971: 392), 

45. lag om ändring i brottsskadelagen (1978: 413), 

46. lag om ändring i trafikskadelagen I 1975: 1410), 

47. lag om ändring i lagen ( 1967: 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor, 

48. lag om ändring i förordningen ( 1967: 666) om tillägg till vissa trafik

livräntor, som utgår av statsmedel. m. m., 

49. lag om ändring i lagen I 1973: 214) om tillägg till vissa ansvarslivrän

tor, 

50. lag om ändring i kungörelsen i 1971: 14) om tillägg till vissa statliga 

skadelivräntor, m. m .. 

51. lag om ändring i konkurslagen (1921: 225). 

52. lag om ändring i lagen ( 1970: 741) om statlig lönegaranti vid konkurs, 

53. lag om ändring i brottsbalken, 

54. lag om ändring i rättegångsbalken, 

55. lag om ändring i lagen !1929: 145) om skiljemän, 

56. lag om ändring i rättshjälpslagen { 1972: 429), 

57. lag om ändring i lagen I 1974: 371 J om rättegången i arbetstvister, 

58. lag om ändring i förvaltningslagen I 1971: 290), 

59. lag om ändring i lagen ( 1970: 215) om arbetsgivares kvittningsrätt, 

60. lag om ändring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring. 

61. lag om ändring i rennäringslagen I 1971: 437), 

62. lag om ändring i lagen 0972: 262) om understödsföreningar, 

63. lag om ändring i lagen ( 1976: 206) om felparkeringsavgift, 

64. lag om ändring i förfogandelagen ( 1978: 262l. 

65. lag om ändring i uppbördslagen I 1953: 272J. 

66. lag om ändring i lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring för skatter. 

tullar och avgifter, 

67. lag om ändring i lagen (1978: 882) om säkerhet för skattefordringar 

rn.m .. 
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68. lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt. 

69. lag om ändring i lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt. 

70. lag om ändring i vägtrafikskattelagen ( 1973: 601 ), 
71. lag om ändring i lagen ( 1976: 339) om saluvagnsskatt. 

72. lag om ändring i lagen ( 1959: 552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försäkring, m. m. 

Lagförslagen har fogats som bilaga 1 till betänkandet. 

Beträffande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisas till vad ut

skottet anför på s. 5- 7. 

Motionsyrkande 

I motion 1980/81: 1190 yrkas att riksdagen beslutar hemställa hos rege

ringen om förslag till ändrad lagstiftning om skingringsförbud beträffande 

fast egendom i enlighet med vad som anförts i motionen. 

Utskottet 

Allmän bakgrund 

lett stort antal lagar utanför det exekutiva området finns bestämmelser 

som har anknytning till utsökningslagen. I en del fall innebär reglerna att 

andra uppgifter än rent exekutiva lagts på de exekutiva myndigheterna. I 

andra fall innehåller bestämmelserna hänvisningar till lagrum i utsöknings

lagen. Också på andra sätt finns det samband mellan å ena sidan utsök

ningslagen och de lagar som direkt anknyter till denna, t. ex. lagen om 

exekutiv försäljning av fast egendom. och å andra sidan annan lagstiftning. 

Sammanlagt rör det sig om ca 90 olika författningar som berörs av den 

exekutionsrättsliga lagstiftningen. 

Nuvarande ordning beträffande exekutiva myndigheter innebär att 

handläggningen av utsökningsmil i första instans är delad mellan två 

myndigheter, nämligen överexekutor och utmätningsmannen. Överexeku

tor utgörs av länsstyrelsen och lllmätningsman är kronofogden. Överexe

kutor har i uppgift dels att förordna om verkställighet av dom m. m. i vissa 

särskilt kvalificerade fall, dels att ombesörja exekutiv försäljning av fastig

heter. registrerade skepp m. m. och i samband därmed fördela 

köpeskillingen. Det ankommer vidare på överexekutor att förordna om 

kvarstad och andra säkerhetsåtgärder i fall när talan inte är anhängig vid 

domstol samt om avhysning och annan handräckning. En annan uppgift för 

överexekutor är att pröva klagomål över beslut och åtgärder av utmät

ningsman. Övriga exekutiva uppgifter fullgörs av utmätningsmannen. 

Överexekutors åligganden är emellertid som ovan antytts inte begränsa

de till vad som stadgas i utsökningslagen och de fö1fattningar som direkt 
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ansluter till denna. Även på åtskilliga andra områden fullgör överexekutor 

uppgifter. Sålunda gäller att överexekutor i vissa fall skall förordna om 

verkställighet. exempelvis enligt lagen ( 1899: 12 s. 9) om verkställighet i 

visst fall av utländsk domstols beslut, och förordna om handräckning, 

exempelvis enligt vattenlagen (1918: 523) och miljöskyddslagen 

(1969: 387). Överexekutor har vidare att i vissa fall ta emot deposition av 

pengar, utse och entlediga skiljemän samt att pröva klagan över beslut som 

utmätningsmannen meddelar enligt särskilda lagar. exempelvis konkursla

gen (1921:225). 

Förslaget till utsökningsbalk innebär bl. a. att överexekutorsinstitu

tionen skall avskaffas. De uppgifter som enligt utsökningslagen och därtill 

anslutande författningar fullgörs av överexekutor skall i fortsättningen 

ankomma på kronofogdemyndigheten. Undantag görs dock beträffande 

förordnanden om säkerhetsåtgärder och sådan handräckning som f. n. 

regleras i 191 och 192 §§ utsökningslagen, dvs. återställande av rubbad 

besittning m. m. och avhysning. Handläggningen av ärenden angående 

kvarstad och andra säkerhetsåtgärder förutsätts i proposition 8 bli över

flyttad till tingsrätt. Likaså skall tingsrätt i fortsättningen besluta om hand

räckning. Förslag till erforderlig lagstiftning i sistnämnda hänseende har 

framlagts i proposition 88. Vad slutligen gäller fullföljd av talan innebär 

förslaget till utsökningsbalken att besvär över kronofogdemyndighets be

slut skall föras direkt i hovrätt. Också i andra avseenden innebär utsök

ningsbalken nyheter som är av betydelse vid bedömningen av frågan om 

följdändringar i olika lagar. 

Förslagen i proposition 84 

I propositionen lägga fram förslag till en lag om införande av utsöknings
balken (promulgationslag) samt till ändringar i tillhopa 73 olika lagar som 

krävs för att balken skall kunna införas. 

Promulgationslagen innehåller föreskrifter om balkens ikraftträdande 

och om vilka lagar som upphävs genom balken. Vidare meddelas i lagen 

vissa generella bestämmelser om överexekutor och om mål som är 

anhängiga vid balkens ikraftträdande. Dessa bestämmelser innebär bl. a. 

att överexekutor skall finnas kvar övergångsvis. Slutligen finns i förslaget 

övergångsbestämmelser till de kapitel i balken som ansetts påkalla sådana 

regler liksom vissa andra föreskrifter. 

I propositionen föreslås att utsökningsbalken liksom följdlagstiftningen 

skall träda i kraft den I januari 1982. 

Kronofogdemyndigheten i Stockholm har i skrivelse till utskottet ifråga

satt om ikraftträdandet kan ske redan vid årsskiftet. Myndigheten fram

håller att lagstiftningen innebär en genomgripande förändring av exeku

tionsväsendet. Det finns risk att det omfattande förberedelsearbetet inom 

kronofogdemyndigheterna inte kan slutföras i tillräcklig tid före ikraftträ-
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dandet. vilket enligt skrivelsen kan leda till att kronofogdemyndighetana 
under ett övergångsskede inte kommer att fungera tillfredsställande. Lik

nande synpunkter har framförts av Svenska Inkassoföreningen i en skri

velse till utskottet. 

Utskottet vill för sin del unden.tryka angelägenheten av att utsöknings

reformen kan träda i kraft snarast möjligt. Vid ett ställningstagande till 
ikraftträdandetidpunkten måste emellertid hänsyn tas till att - som krono

fogdemyndigheten i Stockholm framhållit - reformen innebär betydande 

förändringar av kronofogdemyndighetens verksamhet. Enligt utskottets 

mening är det viktigt att de organisatoriska förändringar hos myndigheter
na och den utbildning av kronofogdemyndigheternas personal som den nya 

lagstiftningen nödvändiggör kan ske i sådan tid att övergången till den nya 

ordningen blir smidig. Utskottet har förståelse för att övergångsvis vissa 

problem kan uppkomma för särskilt de större kronofogdemyndigheterna. 

Enligt utskottets mening kan svårigheterna emellertid inte väntas bli så 

stora att de bör föranleda att ikraftträdandet uppskjuts. Utskottet vill 

erinra om att huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen har varit kända 

sedan länge. Propositionen förelades riksdagen i början av oktober 1980. 

Redan vid den tidpunkten hade riksskatteverket 1RSVI i egenskap av 

tillsynsmyndighet för kronofogdemyndigheterna påbörjat utbildningen av 

kronofogdarna. Riksdagens beslut kan visserligen inte väntas föreligga 

förrän i maj 1981. men de av utskottet förordade ändringarna i UB är inte 

av den omfattningen att de i någon nämnvärd grad kan anses påverka 

värdet av den utbildning och information som de exekutiva organen redan 

erhållit. Utskottet vill också erinra om att företrädare för RSV inför utskot
tet framhållit att det från verkets synpunkt med hänsyn till upplagda 

utbildningsprogram m. m. är synnerligen önskvärt att lagstiftningen träder 
i kraft den 1 januari 1982. 

På grundval av det anförda tillstyrker utskottet förslaget att utsöknings
reformen skall träda i kraft den 1 januari 1982. 

Den nya utsökningslagstiftningen blir av stor betydelse inte bara för 

kronofogdemyndigheternas arbet1~ utan också för andra myndigheter lik

som för samhället i stort. Utskottet vill därför stryka under det angelägna i 

att tillfredsställande information om de nya reglerna och deras konsekven

ser kommer till stånd i god tid för·~ ikraftträdandet. 

I betänkande LU 1980/81: 23 om utsökningsbalk har utskottet föreslagit 

att bestämmelserna i 3 kap. 19 §och bl. a. 15 kap. 1 § UB om utmätning 

och införsel på grund av förbindelse angående bidrag som tillkommer 

kommun för barns vård enligt 72 § andra stycket barnavårdslagen 

(1960: 97) skall slopas. Förslaget föranleds av reglerna i socialtjänstlagen. 
Som utskottet därvid framhållit bör emellertid i promulgationslagen tas in 

en bestämmelse som medger att sådana förbindelser som tillkommit före 

balkens ikraftträdande fortfarande kan verkställas. Bestämmelsen bör 

föras in i ett nytt stycke i 15 § förslaget till promulgationslag och ges 

följande lydelse. En skriftlig, av två personer bevittnad förbindelse an

gående bidrag som tillkommer kommun för barns vård enligt 72 § andra 
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stycket barnavårdslagen ( 1960: 97). vilken har tillkommit före utsöknings

balkens ikraftträdande. får verkställas även därefter. I fråga om villkoren 

för utmätning eller införsel tillämpas äldre bestämmelser. 
Utöver det anförda föranleder förslaget till promulgationslag inte några 

särskilda uttalanden från utskottets sida. 

Som ovan berörts innebär utsökningsbalken att överexekutorsinstitu

tionen skall avskaffas. I den nu aktuella propositionen läggs fram förslag 

om vilka myndigheter som skall fullgöra de uppgifter som f. n. ankommer 
på överexekutor enligt andra lagar än utsökningslagen och därtill anslu

tande författningar. Förslagen innebär i huvudsak att kronofogdemyndig

heten skall överta de uppgifter som är av exekutiv natur eller som har nära 

samband med den exekutiva verksamheten. Ärenden om kvarstad och 
andra säkerhetsåtgärdet liksom vissa andra uppgifter förs över till tingsrät

ten och återstoden till länsstyrelsen. 
Enligt utskottets mening ter det sig naturligt att kronofogdemyndigheten 

träder i överexekutors ställe när det gäller uppgifter av rent exekutiv natur. 

I fråga om överexekutors andra åligganden delar utskottet departements

chefens uppfattning att en överflyttning till kronofogdemyndigheten endast 
bör ske då uppgifterna har nära samband med den exekutiva verksamhe

ten. Vad särskilt gäller befogenheten att förordna om säkerhetsåtgärder 

vill utskottet erinra om att tingsrätten enligt rättegångsbalken har att beslu

ta om sådana åtgärder när talan väckts i saken. Med hänsyn härtill och till 

att handläggningen av frågor om säkerhetsåtgärder ofta innefattar en pröv

ning av civilrättsliga förhållanden anser utskottet att övervägande skäl 

talar för att tingsrätten anförtros uppgiften att besluta om säkerhetsåt

gärder även innan talan väckts. 
I enlighet med det anförda godtar utskottet vad i propositionen föresla

gits beträffande fördelningen av överexekutorns uppgifter mellan krono
fogdemyndigheten. tingsrätten och länsstyrelsen. 

De nya reglerna om säkerhetsåtgärder föreslås bli införda i 15 kap. 

rättegångsbalken. I samband härmed föreslås också vissa andra sakliga 
ändringar i kapitlet. Detta innehåller f. n. bestämmelser om säkerhetsåt
gärder när talan väckts. Enligt bestämmelserna kan kvarstad eller sking
ringsförbud beviljas av tingsrätt till säkerhet för en fordran och för bättre 

rätt till viss egendom. Beträffande fast egendom kan dock endast sking

ringsförbud meddelas. Till säkerhet för en fordran kan vidare reseförbud 

meddelas. Motsvarande säkerhetsåtgärder kan enligt utsökningslagen be

slutas av överexekutor. Skillnaden mellan kvarstad och skingringsförbud 

är i huvudsak att kvarstad i princip skall leda till att kronofogdemyndighe

ten tar aktuell egendom i förvar. Skingringsförbud däremot innebär endast 

att den som åtgärden riktar sig mot meddelas ett förbud att sälja eller 

skingra egendomen. Skingringsförbud beträffande fast egendom kan dock 

kompletteras med ett förordnande om att själva egendomen skall tas om 

hand. 
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Den som bryter mot ett skingringsförbud eller rubbar gods som belagts 

med kvarstad ådrar sig ansvar enligt 17 kap. 13 ~ brottsbalken. De civil

rättsliga verkningarna av säkerhe·tsåtgärderna är diiremot inte reglerade. 

Såvitt gäller fast egendom sker inte någon anteckning i fastighetsboken om 

meddelade skingringsförbud och frågan huruvida en lagfartsansökan kan 

avslås på grund av att den berörda fastigheten är belagd med skingringsför

bud är oviss. 

I propositionen föreslås att kvarstad och skingringsförbud sammanförs 

till en säkerhetsåtgärd, kvarstad, ~;amt att möjligheten att meddela reseför

bud till säkerhet för civilrättsliga anspråk slopas. Bestämmelser om verk

ställighet av kvarstadsbeslut har intagits i utsökningsbalken, i vilken också 

införts regler om rätts verkningarna av kvarstadsbeslut. Vidare föreslås att 

jordabalken ändras så att beslut om kvarstad beträffande fast egendom och 

tomträtt skall antecknas i fastighetsboken resp. tomträttsboken samt att en 

sådan anteckning skall utgöra hinder för lagfart. inteckning och inskrivning 

av nyttjanderätt, servitut m. m. 

I likhet med departementschefen anser lagutskottet att det i praktiken 

saknas behov av två olika säkerhetsåtgärder för säkerställande av en 

fordran resp. bättre rätt till viss egendom. Detta särskilt som verkställig

hetsreglerna ger kronofogdemyndigheten vissa möjligheter att anpassa 

åtgärder för verkställighet av ett kvarstadsbeslut efter omständigheterna. 

Utskottet tillstyrker därför att förslaget i propositionen i denna del genom

förs liksom att möjligheten att meddela reseförbud slopas. 

Utskottet godtar vidare de föreslagna ändringarna i jordabalken. Försla

gen innebär att önskemålet i den under allmänna motionstiden väckta 
motionen 1980/81: 1190 om att skingringsförbud skall antecknas i fastig

hetsboken och utgöra hinder mot inteckning helt tillgodoses. Motionen bör 

därför inte föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. 

Huvuddragen i övrigt av de föreslagna följdändringarna till utsöknings

balken föranleder inte några uttalanden från utskottets sida. I följande 
avsnitt kommer utskottet att ta upp frågor om jämkningar av två av de 

framlagda lagförslagen. Jämkningarna föranleds av att förslag till ändringar 

i de berörda lagarna framlagts jämväl i andra propositioner. beslutade efter 

den nu aktuella propositionen. Vi.ssa förslag i propositionen behandlas -

som inledningsvis påpekats - i andra sammanhang. 

Förslaget till lag om ändring i rättshjälps/agen 

I proposition 1980/81: 143 med förslag till lag om ändring i lagen 

(1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar m. m. har föreslagits att 

mellankommunala skatterätten bryts ut från riksskatteverket och får ställ

ning av allmän förvaltningsdomstol. Lagstiftningsärendet berör bl. a. 5 b * 
rättshjälpslagen ( 1972: 429). Propositionen behandlas av justitieutskottet i 

betänkande Ju U 1980/81: 34. Justitieutskottet tillstyrker bifall till proposi

tionen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den I juli 1981. 
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Det i proposition 84 framlagda förslaget till ändring i rättshjälpslagen 
(lagförslaget 56) bör såvitt det avser 5 b § ändras så att det överensstämmer 

med den av justitieutskottet tillstyrkta ändringen av samma paragraf. 

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

Som tidigare redovisats har lagutskottet till konstitutionsutskottet över

lämnat förslaget till ändring i rättegångsbalken såvitt det avser 49 kap. 4 § 

för erforderlig sammanjämkning med ett i proposition 1980/81: 164 om 

ansvarighet för radiotaltidningar framlagt förslag till ändring i samma balk. 

Med anledning härav bör förslaget till ändring i 49 kap. 4 § utgå ur lagför

slaget i proposition 84 (lagförslag 54). 

Utskottet'> hemställan 

Utskottet hemställer 

att riksdagen 

I . antar det i proposition 1980/81: 84 framlagda förslaget till lag om 

införande av utsökningsbalken med den ändringen att 15 § er

håller i bilaga 2 som utskottets förslaR betecknade lydelse, 

2. antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i 

rättegångsbalken med den ändringen att ingressen till lagförslaget 

erhåller i bilaga 2 som utskottets förslag betecknade lydelse, 

3. antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i 

rättshjälpslagen 0972: 429) med den ändringen att 5 b §erhåller i 

bilaga 2 som utskottets förslag betecknade lydelse, 

4. antar övriga i propo~itionen framlagda lagförslag såvitt nu är i 

fråga, 

5. avslår motion 1980/81: 1190. 

Stockholm den 29 april 1981 

På lagutskottets vägnar 

LENNART ANDERSSON 

Närvarande: Lennart Andersson (s), Bernt Ekinge (fp), Stig Olsson (s), 
Elvy Nilsson (s), Joakim Ollen (m). Arne Andersson i Gamleby (s), Martin 
Olsson (c), Ingemar Konradsson (s), Olle Aulin (m), Marianne Karlsson 
(c), Bengt Silfverstrand (s), Margot Håkansson (fp), Birgitta Johansson (s) 
och Stina Andersson (c). 



LU 1980/81: 24 10 

Bilaga I 

I proposition 1980/81: 84 framlagda lagförslag 

I Förslag till 

Lag om införande av utsökningsbalken 

Härigenom föreskrivs följande. 

Allmänna bestämmelser 

1 § Utsökningsbalken och denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

2 § Genom utsökningsbalken upphävs med den begränsning som följer 
av denna lag 

utsökningslagen (1877: 31 s. I), 
förordningen ( 1877: 31 s. 51) om nya utsökningslagens införande och vad 

i avseende därå iakttagas skall, 
lagen (1921: 244) om utmätningsed, 
lagen ( 1949: 249) om upphörande i vissa fall av den verkan, tredskodom 

eller utslag i lagsökningsmål enligt 77 a § utsökningslagen medfört, 
införsellagen ( 1968: 621 ), 
lagen (1971: 494) om exekutiv försäljning av fast egendom, 
lagen ( 1971: 500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m., 
lagen (1973: 1130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp m. m., 
förordningen ( 1844: 46 s. 2) om upphörande av vissa särskilda domsto-

lar, 
förordningen (1855: 66 s. I) angående handelsböcker och handelsräk

ningar och 
förordningen (1863: 5 s. 3) angående förnyande av svensk myndighets 

beslut, som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat. 

3 § Förekommer i en lag eller annan författning hänvisning till en före
skrift som har ersatts genom en bestämmelse i utsökningsbalken eller i 
denna lag. tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 

Gemensamma övergångsbestämmelser 

4 § Bestämmelserna i I § utsökningslagen ( 1877: 31 s. I) om vem som är 
överexekutor skall fortfarande gälla i fråga om mål som skall handläggas av 
överexekutor efter ikraftträdandet av balken. 

5 § Mål som är anhängiga hm; överexekutor vid balkens ikraftträdande 
skall även därefter handläggas av överexekutor. om ej annat följer av 
andra stycket. Beträffande sådana mål gäller äldre lag i fråga om förfaran
det men de nya bestämmelserna i utsökningsbalken, rättegångsbalken och 
handräckningslagen (1981:000) i fråga om målens prövning i sak. om ej 
annat föreskrivs i denna lag. 

Överexekutors befattning med mål som ej avser klagan över utmätnings
mannens förfarande upphör senast vid utgången av år 1982. Mål som ej 
avser handräckning eller klagan över utmätningsmannens förfarande får 
även dessförinnan överlämnas till en behörig kronofogdemyndighet. om 
det är lämpligt. 

6 § Beträffande mål som är ak1hängiga hos kronofogdemyndigheten vid 
balkens ikraftträdande gäller balkens bestämmelser i fråga om såväl förfa
randet som målens prövning i sak. om ej annat föreskrivs i denna lag. 
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Detsamma gäller mål som enligt 5 § andra stycket överlämnas till krono
fogdemyndigheten för handläggning. 

7 § Vad· som föreskrivs i balken om förutsättningar för verkställighet 
inverkar ej på giltigheten av åtgärder som har vidtagits eller beslut om 
verkställighet som har meddelats före balkens ikraftträdande. 

Vad som. efter upphävandet av utsökningslagen ( 1877: 31 s. I). gäller 
enligt rättegångsbalken eller handräckningslagen ( 1981 :000) i fråga om 
förutsättningar för kvarstad eller annan liknande säkerhetsåtgärd eller för 
handräckning inverkar ej på giltigheten av handräckning som har beviljats 
enligt utsökningslagen. om ej annat föreskrivs i denna lag. 

Övergångsbestämmelser till I kap. utsökningsbalken 

8 § Beträffande mål som är anhängiga hos kronofogdemyndigheten vid 
balkens ikraftträdande skall äldre bestämmelser tillämpas i frågan huruvi
da de skall anses som enskilda eller allmänna mål. 

9 § Vad som sägs i balken om tomträtt giiller även vattenfallsriitt som har 
upplåtits enligt lagen ( 1907: 36 s. I) om nyttjanderätt till fast egendom. 

Övergångsbestämmelser till 3 kap. utsökningshalken 

10 § Har en domstol efter balkens ikraftträdande med stöd av annan lag 
än rättegångsbalken förordnat att en dom eller ett beslut får verkställas 
innan domen eller beslutet har vunnit laga kraft, får kronofogdemyndighe
ten vid tillämpning av 3 kap. 9 § i balken föreskriva att säkerhet skall 
ställas för skadestånd som sökanden kan bli skyldig att utge om domen 
eller beslutet ändras. 

11 § Har en domstol före balkens ikraftträdande förordnat att en dom 
eller ett beslut får verkställas innan domen eller beslutet har vunnit laga 
kraft, skall 42 § 2 mom. utsökningslagen ( 1877: 31 s. I) fortfarande tilläm
pas. 

12 § Annan skiljedom som enligt lag skall lända till efterrättelse än sådan 
som avses i 3 kap. 15 eller 16 § i balken får verkställas. om det ej föreligger 
någon omständighet som gör domen ogiltig. även om talan ej förs mot 
domen. I fråga om verkställigheten gäller 3 kap. 17 och 18 §§i balken. 

13 § En förvaltningsmyndighets beslut. som har meddelats enligt en 
bestämmelse som har tillkommit före balkens ikraftträdande, får utan 
hinder av 3 kap. I § första stycket 6 i balken verkställas. om ett sådant 
beslut före ikraftträdandet har fått verkställas utan stöd av särskild före
skrift. I fråga om verkställigheten gäller 3 kap. 20 § första stycket i balken. 

14 § Beträffande verkställighet av sådana beslut av överexekutor som 
avses i 51 § 4 mom. och 52 § I mom. andra meningen utsökningslagen 
( 1877: 31 s. I) gäller vad som siigs i balken om en underrätts dom. I frf1ga 
om andra beslut av överexekutor tillämpas 46 * 3 och 4 mom. samt 53 och 
210 §§ utsökningslagen. 

15 § För en fordran på grund av inrop av lös egendom vid en offentlig 
auktion. som har ägt rum före balkens ikraftträdande. får utmätning fortfa
rande ske enligt 55 § utsökningslagen ( 1877: 31 s. I). 
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Övergångsbestämmelser till 4-6 kap. utsökningsbalkcn 

16 § Vid tillämpning av 4 kap. I 0 §tredje stycket i balken skall hänsyn ej 
tas till anstånd som har löpt ut före ikraftträdandet. 

17 § I fråga om verkan av föreläggande. som har meddelats enligt 69 eller 
91 a § utsökningslagen ( 1877: 31 s. I) eller 5 § lagen I 1971: 494) om exeku
tiv försäljning av fast egendom. gäller iildre bestiimmelser. 

18 § Bestämmelserna i 4 kap. 27 § i balken gäller ej. niir en fordran före 
balkens ikraftträdande har fastställts till betalning i annat fall iin som avses 
i 77 a § utsökningslagen ( 1877: 31 s. I). 

19 § Om utmätning har beslutats före balkens ikraftträdande. giiller äldre 
bestämmelser i fråga om inträdet av förmånsrätt eller i fråga om företräde i 
fall som avses i 4 kap. 30 § tredje stycket i balken. Har enligt dessa 
bestämmelser förmånsrätt ej inträtt när balken träder i kraft. medför ut
mätningen förmånsrätt i och med ikraftträdandet eller. vid utmätning av 
lön som förfaller till betalning ,~fter ikraftträdandet. när fö1fallotiden har 
inträtt. 

20 § Vad som föreskrivs om bostadsrätt i 5 kap. I § 6 och 6 kap. 3 § 
andra stycket i balken tillämpa:; även i fråga om andelsrätt i en förening. 
som ej är bostadsrättsförening. eller i ett handelsbolag eller ett aktiebolag, 
om det med andelsrätten följer rätt att besitta eller hyra en lägenhet. 

Bestämmelsen i 5 kap. 13 §första stycket i balken iir ej tilliimplig i fall dä 
en hyresvärd eller jordägare enligt 34 §lagen ( 1970: 995) om införande av 
nya jordabalken har rätt att kvarhålla egendom till säkerhet for en fordran 
hos en hyresgäst eller arrendator. 

Övergångsbestämmelser till 8- t:? kap. utsökningsbalken 

21 § Bestämmelserna i 8 kap. 12 § i balken och 13 § i samma kapitel 
såvitt avser en fordran som är förenad med förmånsrätt enligt 5 § första 
stycket I förmånsrätt slagen ( 1970: 979) är ej tillämpliga. när utmätning har 
skett före balkens ikraftträdande. Detsamma giiller 8 kap. 15 § andra 
stycket. om utmätningen avser annan egendom än som niimns i 139 § 4 
mom. utsökningslagen ( 1877: 31 s. I). 

Har vid en försäljning före balkens ikraftträdande av egendom som 
avses i 9 kap. anstånd lämnats med betalningen av köpeskillingen. giiller 
äldre bestämmelser i fråga om ianspråktagande av erlagd handpenning. 

22 § Har utmätning skett av egendom som gäldenären har förvärvat pä 
kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren och är lagen 
(1915: 2191 om avbetalningsköp tillämplig pä avtalet. skall vid tillämpning 
av 9 kap. 10 § i balken kreditgivarens fordran besUimmas enligt 6 § tredje 
stycket nämnda lag. 

23 § Om ett skuldebrev som enligt äldre bestämmelser är intecknat i 
fartyg eller fast egendom pantförskrivs enligt 9 kap. 15 § i balken. upphör 
personligt betalningsansvar på grund av skuldebrevet. 

24 § Om en gäldenärs rätt till andel i inteckning i hans luftfartyg eller 
därtill hörande reservdelar har blivit utmätt och ett iirende angtiende av
skrivning av det belopp som tillkommer gäldenären har tagits upp pil en 
inskrivningsdag före balkens ikraftträdande. skall 9 kap. 16 ~ i balken 
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tillämpas beträffande den handling på grund av vilken inteckning har 
meddelats för det avskrivna beloppet. 

När en gäldenärs rätt till inteckning i hans luftfartyg eller därtill hörande 
reservdelar eller till andel däri har utmätts före balkens ikraftträdande. 
skall den tid inom vilken sökanden har att framställa yrkande enligt 9 kap. 
16 § första stycket jämfört med 14 § första stycket räknas fran ikraftträ
dandet. 

25 § Om ett skepp, som enligt punkt 2 övergångsbestämmelserna till 
lagen (1973: 1067) om ändring i lagen <1966: 454) om företagsinteckning 
omfattas av en sådan inteckning, skall säljas exekutivt enligt 10 kap. i 
balken, skall borgenären underrättas och fordran som anmäls tas upp i 
sakägarförteckningen. 

Bestämmelserna i 10 kap. i balken om tillägg enligt 264 § sjölagen 
( 1891: 35 s. I) tillämpas beträffande ränta. som enligt punkt 14 eller 15 
övergångsbestämmelserna till lagen ( 1973: 1064) om iindring i sjölagen 
( 1891: 35 s. I) skall i stället för sådant tillägg beräknas på kapitalbeloppet 
av en inteckning enligt äldre lag. 

Vad som sägs i balken om registrerat skepp gäller även i fråga om båt 
som enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973: 1064) om 
ändring i sjölagen (1891: 35 s. I) är upptagen i skeppsregistret. 

26 § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om tillägg enligt 6 kap. 3 § 
jordabalken tillämpas beträffande ränta. som enligt 26 eller 27 § lagen 
(1970: 995) om införande av nya jordabalken skall i stället för sådant tillägg 
beräknas på kapitalbeloppet av en inteckning enligt äldre lag. 

27 § Ränta som är intecknad enligt äldre bestämmelser eller en annan 
sådan fordran som ej är bestämd till kapitalet tas upp i sakägarförteckning
en enligt balkens regler om fordringar med panträtt och beräknas därvid till 
det belopp som efter fem procent årlig ränta utgör fordringens värde på 
tillträdesdagen. Är det fråga om en livränta. skall dock beräkningen ske 
med ledning av 3 § lagen (1967: 531) om !ryggande av pensionsutfästelse 
m.m. 

28 § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om nyttjanderätt. servitut och 
rätt till elektrisk kraft gäller också annan sådan särskild rättighet som 
besvärar fast egendom på grund av en upplåtelse enligt äldre bestämmel
ser. 

29 § Skall ersättning utgå till en innehavare av rätt till avkomst eller 
annan förmån, som enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom och 
ej bibehålls vid försäljning av egendomen, beräknas utdelning för det 
kapitalvärde till vilket förmånen i pengar eller varor efter ortens pris 
beräknas uppgå på tillträdesdagen. I fråga om kapitalvärdets beräkning 
tillämpas därvid 27 §. 

Övergångsbestämmelser till 13 och 14 kap. utsökningsbalken 

30 § När en exekutiv försäljning har ägt rum eller en utmätt fordran har 
drivits in före balkens ikraftträdande, gäller äldre lag i de avseenden som 
regleras i 13 och 14 kap. i balken. 

Vad som sägs om återvinning i 153 § utsökningslagen ( 1877: 31 s. I) 

gäller fortfarande, när ett beslut om fördelning har meddelats enligt äldre 
lag. 
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Övergångsbestämmelse till 15 kap. utsökningsbalken 

31 § När medel före ikrafttriidandet av halken har innehållits enligt ett 
beslut om införsel. gäller 24 § införsellagen ( 1968: 621) i fråga om befrielse 
för gäldenären från betalningsskyldighet. 

Övergångsbestämmelser till 16 kap. utsökningsbalken 

32 § När en ansökan om avhysning har gjorts före ikraftträdandet av 
balken, skall vid tillämpning av 16 kap. 5 § i balken den tid om sex 
månader som anges där räknas från ikrafttriidandet. 

33 § I fråga om skingringsförhud som har meddelats enligt utsökningsla
gen ( 1877: 31 s. I) eller annan lag tillämpas vad som sägs i balken om 
kvarstad. 

Övergångsbestämmelser till 17 kap. utsökningsbalken 

34 § När utmätning eller annan verkställighet har ägt rum före balkens 
ikraftträdande. tillämpas äldre lag i fråga om kostnader i målet. Bestäm
melserna i 17 kap. 12 § i balken giiller dock. när en tvist vid en fördelning 
av medel prövas av kronofogdemyndigheten enligt 13 kap. 7 § tredje 
stycket. 

I mål som efter ikrafttriidandet handläggs av överexekutor tillämpas 
äldre lag i fråga om kostnader iiven i andra fall än som anges i första 
stycket. 

Övergångsbestämmelser till 18 kap. utsökningsbalkcn 

35 § I fråga om talan mot beslut som har meddelats av utmätningsman
nen före balkens ikraftträdande och förfarandet hos överexekutor i målet 
tillämpas äldre Jag. Bestämmelsen i 201 § 4 mom. utsökningslagen 
(1877: 31 s. }) gäller dock enda~t om egendom som avses där har sålts före 
balkens ikraftträdande. 

Beträffande talan mot beslut av överexekutor och förfarandet i hovrät
ten i målet tillämpas äldre lag. 

I fråga om talan mot hovrättens beslut i mål som har fullföljts från 
överexekutor och förfarandet i högsta domstolen i målet tillämpas också 
äldre lag. 

Andra bestämmelser 

36 § Reseförbud som har meddelats enligt utsökningslagen ( 1877: 31 s. I) 
upphör att gälla. när balken träder i kraft. 

Frågan om hävande av en säkerhetsåtgärd som har beviljats enligt utsök
ningslagen prövas av domstol eller. om talan ej har väckts i saken. av 
överexekutor. 

37 § Vad som i särskild lag eller annan författning är föreskrivet om 
skingringsförbud skall i stället avse kvarstad. 

Har övercxekutor beviljat en säkerhctsåtgärd enligt annan lag än utsök
ningslagen ( 1877: 31 s. I). tillämpas 36 §. 

38 § Vad som i särskild lag eller annan författning sägs om utmätnings
mannen skall i stället avse kronofogdemyndigheten. 
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Talan mot beslut, som efter balkens ikraftträdande meddelas av krono
fogdemyndigheten enligt särskild lag eller annan författning, skall föras i 
hovrätten i stället för hos överexekutor. 

39 § Mål, som enligt särskild lag eller annan författning skall prövas av 
överexekutor och ej avser klagan över en kronofogdemyndighets beslut, 
skall i stället handläggas av kronofogdemyndigheten. 

Mål enligt särskild lag eller annan fö1fattning som är anhängiga hos 
överexekutor vid balkens ikraftträdande skall även därefter handläggas av 
överexekutor, om ej annat följer av tredje stycket. 

Överexekutors befattning med mål som ej avser klagan över beslut av 
kronofogdemyndigheten upphör senast vid utgången av år 1982. Mål av 
sådan art som enligt de nya bestämmelserna skall handläggas av en krono
fogdemyndighet får även dessförinnan överlämnas till en behörig krono
fogdemyndighet. om det är lämpligt. 

40 § Bestämmelserna i 35 § gäller i tillämpliga delar även i fall som avses 
i 38 och 39 §§. 

41 § Lagen ( 1921: 244) om utmätningsed tillämpas fortfarande i fråga om 
ansökningar enligt lagen som har kommit in till konkursdomaren före 
balkens ikraftträdande. 

Förordningen (1855: 66 s. I) angående handelsböcker och handelsräk
ningar tillämpas fortfarande beträffande handelsräkningar som har utfär
dats medan förordningen var gällande. 

42 § Har en svensk domstol eller förvaltningsmyndighet ålagt någon 
betalningsskyldighet och har så lång tid förflutit efter åläggandet att hinder 
möter för verkställighet i en främmande stat, vars lag annars medger 
verkställighet, skall hovrätten på ansökan av borgenären förnya bctal
ningsåläggandet, såvida ej hinder föreligger mot verkställighet enligt 
svensk lag eller annat särskilt skäl förekommer. Innan ett sådant beslut 
meddelas. skall gäldenären beredas tillfälle att yttra sig. 

Förordningen ( 1863: 5 s. 31 angående förnyande av svensk myndighets 
beslut, som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat. gäller fortfarande 
i fråga om en ansökan som har gjorts hos länsstyrelsen medan förordning
en gällde. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av 
utländsk domstols beslut 

Härigenom föreskrivs att i 2 och 3 §§ lagen ( 1899: 12 s. 91 om verkstäl
lighet i visst fall av utländsk domstols beslut 1 ordet "överexekutor" skall 
bytas ut mot "kronofogdemyndigheten". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

1 Senaste lydelse av 
2§ 1909:21 s. 2 
3 ~ 1927:70. 
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Ett mål som är anhängigt hos överext:kutor vid ikraftträdandet skall 
även därefter handläggas av överexekutor. dock längst till utgången av ar 
1982. Målet får även dessförinnan överlämnas till kronofogdemyndighe
ten, om det är lämpligt. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1936.; 79) om erkännande och wrkställighet 
av dom som meddelats i Schweiz 

Härigenom föreskrivs att 7 * lagen ( 1936:79) om erkännande och verk
ställighet av dom som meddelats i Schweiz skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

7 * 
Anhängiggöres hos domstol eller 

ö1·erexek11tor talan i sak, vilken ve
terligen redan är anhängig vid 
schweizisk domstol som enligt den
na lag är behörig, skall den svenska 
domstolen eller ii1·erexek11tor visa 
målet ifrån sig. 

Anhängiggöres hos domstol talan 
i sak. vilken veterligen redan iir an
hängig vid schweizisk domstol som 
enligt denna lag är behörig. skall 
den svenska domstolen visa målet 
ifrån sig. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1977: 595) om erkännande och verkställighet 
av nordiska domar på privaträttens område 

Härigenom föreskrivs att Il och 14 *~ lagen ( 1977: 595) om erkännande 
och verkställighet av nordiska domar pft privatriittcns område skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nul'{lrande lydelse Fiireslage11 lydelse 

11 ~ 

Verkställighet. som sökes hos 
kronofogdemyndighet. sker enligt 
vad som är föreskrivet i fråga om 
svensk domstols lagakraftägande 
dom. I fall som avses i 4 * sker 
verkställigheten med iakttagande 
m· 39 och 40 §§ utsiikningslagen 
(1877:31 s. /). Föreskrift om 
tvångsmedel i den utländska exeku
tionstiteln skall ej vinna till
lämpning. 

Verkställighet. som sökes hos 
kronofogdemyndighet. sker enligt 
vad som är föreskrivet i fråga om 
svensk domstols lagakraftägande 
dom. I fall som avses i 4 ~ sker dock 
verkställigheten enligt rnd som giil
ler 0111 sådan dom som a1·se.1· i 3 
kap. 6 .~ 11tsiik11i11gshalkc11. Före
skrift om tvilngsmedel i den ut
ländska exekutionstiteln skall ej 
vinna tilliimpning. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

14 * 
Har handräckninR beviljats enligt 

8 kap. utsöknings/agen (1877:31 s. 
1 ), skall med avseende på giltighe
ten av sådant hes/ut vid tillämpning 
av 188 § i fogen med talans an
hängiggörande vid svensk domstol 
jämställas talans väckande vid 
dansk. finsk. isländsk eller norsk 
domstol, om domen i den utländska 
rättegången kan bli gällande här i 
riket enligt denna lag. 

Har kl'(trstad eller an1wn siiker
hl'tsåtgiird beviljats enligt 15 kap. 
1-3 *·~ rättegångshalken, skall med 
avseende på giltigheten av sådan 
tltgärd vid tillämpning av 7 * i sam
ma kapitel med talans anhängig
görande vid svensk domstol jäm
ställas talans väckande vid dansk, 
finsk. isländsk eller norsk domstol. 
om domen i den utländska rätte
gången kan bli gällande här i riket 
enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

S Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1939: 6) om frihet från kvarstad och sking
ringsförbud för vissa luftfartyg 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1939: 6) om frihet från kvarstad 
och skingringsförbud för vissa luftfartyg 

dels att 3 § skall upphöra att gälla. 
dels att i 2 § orden ''pant eller borgen" skall bytas ut mot "säkerhet'', 
dels att i 4§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen'', 
dels att rubriken till lagen skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Lag om frihet från kvarstad och 
skingringsförhud för vissa luftfartyg 

Föreslagen lydelse 

Lag om frihet från kvarstad för vissa 
luf'tfartyg 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

6 Förslag till 

Lag om ändring lagen (1936: 320) om skydd mot vräkning vid 
arbetskonflikter 

Härigenom föreskrivs att I* lagen ( 1936: 32()) om skydd mot vräkning 
vid arbetskonflikter skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arwzde lydelse 

Har arbetsgivare hos domstol. 
ifrerexekutor eller skiljemän fram
ställt yrkande om vräkning av ar-

2 Riksdagen 1980181. 8 sam/. Nr 24 

Fiireslagen lydelse 

Har arbetsgivare hos domstol el
ler skiljemän framställt yrkande om 
vräkning av arbetstagare från lä-



LU 1980/81:24 

Nul'arande lydelse 

betstagare från lägenhet som upplå
tits åt honom på grund av hans ar
betsanställning, och upplyses att 
arbetstagaren deltager i strejk vid 
arbetsgivarens företag eller att han 
är föremål för lockout från arbebgi
varens sida, må yrkandet. ändå att 
arbetstagaren befinnes skyldig att 
avflytta från lägenheten, i avbidan 
på konfliktens avveckling icke bi
fallas förrän tre månader förflutit 
från det han i anledning av konflik
ten upphörde med arbetet. 

18 

Föreslagen lydelse 

genhet, som upplåtits åt honom på 
grund av hans arbetsanställning, 
och upplyses att arbetstagaren del
tager i strejk vid arbetsgivarens fö
retag eller att han är föremål för 
lockout från arbetsgivarens sida, 
Jllr yrkandet, ändå att arbetstaga
ren befinnes skyldig att avflytta 
från lägenheten, i avbidan på kon
fliktens avveckling icke bifallas 
förrän tre mfinader förflutit från det 
han i anledning av konflikten upp
hörde med arbetet. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
När ett mål om vräkning handläggs av överexekutor efter ikraftträdan

det, tillämpas I* i dess äldre lydelse. 

7 Förslag till 

Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs att 21 kap. 11 * föriildrabalken 1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse FiireslaRen lydelse 

21 kap. 
11 ~~ 

Betri(f.f{inde parts skyldighet all 
l'rsiitta motparts kostnader i 
ärende enligt detta kapitel iiga /lf

siikningslagens hestiimmelser om 
kostnader i utsiikningsmäl hos 
<i1·en·xek11tor mot.1·1·ara11de ri/1-
liimpning. 

Liinsriitten får. enligt rnd som iir 
skiiligt. fiimrdna all den ena parten 
skall ersiilla motpartens kostnader 
i ett iirende enligt delta kapitel. 

Kostnad för utförande av uprdrag enligt 2 * första stycket andra punk
ten. hämtning eller omhändertagande av barn och läkarundersökning beta
las av allmänna medel. 

Den som har hand om barne1 får tillerkännas ersättning och förskott i 
anledning av kostnad för resa m·h uppehälle i samband med inställelse vid 
läkarundersökning enligt 10 ~. Härvid äger 15 * förvaltningsprocesslagen 
( 1971: 291) motsvarande tillämpning. 

Fråga om ersättning enligt andra och tredje styckena prövas av länsrät-
ten. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

' Halken omtrvckt 1978: 853. 
~ Senaste lydeise 1979: 241. 



LU 1980/81: 24 19 

8 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1924: 322) om vård av omyndigs värdehand
lingar 

Härigenom föreskrivs att i 2 * lagen ( 1924: 322) om vård av omyndigs 
värdehandlingar 1 ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "kronofogde
myndigheten''. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1937: 81) om internationella rättsförhållan
den rörande dt>dsbo 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 14 ~ lagen () 937: 81) om internationella 
rättsförhållanclen rörande dödsbo skall ha nedan angivna lydelse. 

N11mra11de lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 

14 * 
Har genom utrikesdepartemen

tets försorg till riket överförts egen
dom som vid bodelning eller arv
skifte utom riket tillagts någon som 
här vistas, mil egendomen ej tagas i 
mät eller därå läggas kvarstad eller 
skingri11g.1fiirbud, medan den 
finnes i förvar hos departementet 
eller myndighet genom vars försorg 
den skall tillställas den enligt bodel
ningen eller skiftet berättigade. 

Har genom utrikesdepartemen
tets försorg till riket överförts egen
dom som vid bodelning eller arv
skifte utom riket tillagts nilgon som 
hiir vistas. filr egendomen ej tagas i 
mät eller diirå läggas kvarstad. me
dan den finnes i förvar hos departe
mentet eller myndighet genom vars 
försorg den skall tillställas den en
ligt bodelningen eller skiftet berätti
gade. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

10 Fö1·slag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs i fråga omjordabalken 1 

dels att i 6 kap. 12 * ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "krono
fogdemyndigheten··. 

dels att i 7 kap. 17 och 19 ~*orden "lagen 11971:494) om exekutiv 
försiiljning av fast egendom" skall bytas ut mot "12 kap. utsökningsbal
ken". 
1 Lagen omtry<.:kl 1976: 616. 
1 Balken omtryckt 1971: 1209, 12 kap. <>mlryckt 1979:252. 

Senaste lydelse av 7 kap. 19 § 1975: 1085. 
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dels att i 12 kap. 21. 22 och 44 *~ ordet "öwn:xekutor" skall bytas ut 
mot "länsstyrelsen". 

dels att 3 kap. 3 och 5 **· 6 kap. 10 *· 7 kap. 16 ~. 8 kap. 4 *· 1.3 kap. 
26 *· 19 kap. 21*·20kap. 6 ~. 21kap.2. 5 och6 **· 22 kap. 3 *och n kap. 
2 § skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i balken skali införas en ny paragraf. 12 kap. 67 a *·av nedan 
angivna lydelse. 

Nul"lirande lydelse Fiires/11ge11 lyddst' 

3 kap. 

3 * 
Den som ämnar utföra grävning eller liknande arbete p<i sin mark skall 

vidtaga varje skyddsåtgärd som kan anses nödviindig för att förebygga 
skada pä angriinsande mark. Han skall ersätta skada som uppkommer till 
följd av att han eller någon som han anlitat underlätit att vidtaga s{1dan 
åtgärd eller i annat hänseende brustit i omsorg vid arbetets utförande. 

Medför skydds~1tgärd uppenbarli
gen högre kostnad än den skada 
som åtgärden avser att förebygga. 
får åtgärden underlåtas. Skadan 
skall dock ersättas. Om det be
gäres. skall pant dia horgen enligt 
utsiikningslagen ( 1877:31 s. I) stäl
las hos länsstyrelsen till siikuhet 
för ersättningen innan arbetet bör
jar. 

Medför skyddsåtgiird uppenbarli
gen högre kostnad än den skada 
som ~1tgiirden avsa att flirebygga. 
får åtgiirden underliltas. Skadan 
skall dock ersättas. Om det be
giires. skall säkerhet enligt l'lld som 

siigs i 2 kap. 11t.1iik11i11gshalk1·11 stiil
las hos liinsstyrelsen för ersiittning
en innan arbetet börjar. 

Är byggnad eller annan anliiggning som hör till angränsande mark. till 
följd av vårdslöshet vid uppförandet eller brist i underhilllet. av sildan 
beskaffenhet att särskild skycldsiitgänl är nödviindig fiir att förebygga 
skada med anledning av arbete som icke striickes nedanför vanligt kiillar
djup. skall ätgiirden bekostas av den angränsande markens iigare. 

Åtgärd för att förebygga skada 
till följd av griivning eller liknande 
arbete far vidtagas pt1 annans mark. 
om det är nödviindigt for att undvi
ka oskälig kostnad eller annan syn
nerlig olägenhet. Skada och intrång 
skall ersiittas. om markens iigare ej 
är skyldig att bekosta arbetet. Om 
det begäres. skall pant eller lwrgt'll 
enligt 11tsiik11i11gs/age11 ( 1877:31 s. 
I J ställas hos liinsstyrclsen tili sii
kerhet för ersättningen innan a rbe
tet börjar. 

Atgiird för att förebygga skada 
till följd i1v griivning eller liknande 
arhete far vidtagas pil annans mark. 
om det är nödviindigt för att undvi
ka oskiilig kostnad eller annan syn
nerlig oliigenhet. Skada och intrång 
skall crsiittas. om markens iigan:: ej 
iir skyldig att bekosta arbetet. Om 
det begiires. skall siikerhe1 enligt 
rnd so111 siig.1 i 2 ka11. 111.1iik11i11g.1-
halkc11 stiillas hos liinsst vrelsen för 
ersiittningen innan arbetet börjar. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 

10 ~ 

Ansvaret för inteckning som be
viljats i nera fastigheter vilar på var 
och en av fastigheterna till det be
lopp som faller på fastigheten efter 
förhållandet mellan dennas särskil
da värde och sammanlagda värdet 
av alla fastigheterna. Som fastig
hets värde gäller därvid taxerings
värdet för året innan inteckningen 
söktes eller. om särskilt taxerings
värde då ej fanns för fastigheten. 
det taxeringsvärde som därefter 
först fastställes. Om någon av fas
tigheterna skall säljas utmätnings
vis och taxeringsvärde som angivits 
nu icke finns för var och en av fas
tigheterna. gäller de värden som 
ö1·erexekutor låter åsiitta fastighe
terna enligt lagen ( 1971 :494) 0111 

exekutil' .försä/j11i11g m· fil.l't egen
dom. 

Ansvaret för intt:ckning som be
vil_iats i flera fastigheter vilar p~i var 
och en av fastigheterna till det be
lopp som faller på fastigheten efter 
förhållandet mellan dennas särskil
da värde och sammanlagda värdet 
av alla fastigheterna. Som fastig
hets viirde gäller därvitl taxerings
viirdet för äret innan inteckningen 
söktes eller. om särskilt taxerings
värde d{\ ej fanns för fastigheten. 
det taxeringsvärde som därefter 
först fastställes. Om någon av fas
tigheterna skall siiljas utmiitnings
vis och taxeringsviirde som angivits 
nu icke finns för var och en av fas
tigheterna. gäller de viirden som 
äsiitts f11.1·tighctem11 enligt 12 kap. 
utsiikningshalken. 

Kan borgenär ej erhålla betalning ur köpeskillingen för intecknad fastig
het med det belopp för vilket fastigheten svarar enligt första stycket. 
svarar de övriga fastigheterna för återstoden av beloppet med fördelning 
efter där angivna grunder. Kan ur någon av dessa fastigheter betalning ej 
erhållas för dess andel i återstoden. fördelas bristen på samma sätt mellan 
de återstående fastigheterna. 

7 kap. 

16 ~ 

Efter exekutiv försäljning av fas
tighet gäller upplåtelse av nyttjan
derätt. servitut eller rätt till elek
trisk kraft mot den nye ägaren en
dast om försäljningen skett under 
förbehåll om rättighetens bestånd 
enligt lagen ( 1971 :494) om exekutii· 
fifrsii/jning m· .fast egendom eller 
rättigheten enligt samma lag är 
skyddad utan förbehåll. 

Bestämmelser om verkan av un
derlåtenhet att uppsäga arrende- el
ler hyresavtal som enligt första 
stycket ej gäller mot ny ägare finns i 
lagen I 1971 :494 J 0111 exekutir .tiJr
sälj11i11g m· fast egendom. 

Efter exekutiv försäljning av fas
tighet gäller upplåtelse av nyttjan
derätt. servitut eller riitt till elek
trisk kraft mot den nye ägaren en
dast om försäljningen skett under 
förbehåll om rättighetens bestånd 
enligt 12 kap. 11tsökningsh11/ke11 el
ler rättigheten enligt samma kapitel 
är skyddad utan förbehåll. 

Bestämmelser om verkan av un
derlåtenhet att uppsäga arrende- el
ler hyresavtal som enligt första 
stycket ej gäller mot ny ägare finns i 
12 kap. 11tsiikni11gshalken. 
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Numrande lydelse Fiireslugen lydelse 

8 kap. 

H 
Uppsäges arrendeavtal med an- Uppsäges arrendeavtal med an-

ledning av att arrenderätlen är for- ledning av all arrenderätlen är för
verkad. upphör avtalet att gälla på verkad. upphör avtalet att gälla p?t 
den fardag som inträffar närmast ef- den fardag som inträffar närmast ef
ter uppsägningen, om ej rätten eller ter uppsiigningen. om ej r~itten fin
iil·erexekutor finner skiiligt ålägga ner skiiligt ålägga arrendatorn alt 
arrendatorn att avflytta tidigare el- avflytta tidigare eller annat följer av 
ler annat följer av 25 *· 25 *· 

Om arrendeavtal uppsäges av annan orsak som ger jordägare eller arren
dator rätt att frånträda avtalet. upphör avtalet att gälla pä den fardag som 
inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen. Sker uppsiigningen 
innan arrendatorn tillträtt arrendestället. upphör avtalet dock genast att 
gälla. 

Fardag är den 14 mars. 

12 kap. 

fil ll ~ 

Talan mot hes/ut m· /iinsstyrclsen 
med anledning al' nedsiittning en
ligt 21 § fi:irs i hm"riitten genom hc
.1Tiir. 

13 kap. 

26 * 
Bestämmelserna i 11tsiik11ing.1/a

gen (}877: 31 s. I). lagen (1971 :494; 
om cxek11ti1· j('irsii/jning a I' j(1st 
egendom, lagsökningslagen 
< 1946: 808) och konkurslagen 
( 1921: 225) angående fast egendom 
och rättighet däri iiger mots\'aran
de tillämpning i fråga om tomträtt. 

Bestämmelserna i 11ts('ikni11gshal
ken. lagsökningslagen ( 1946: 808) 
och konkurslagen (1921:225) an
gående fast egendom och rällighet 
däri tillämpas ocksä i frf1ga om 
tomtriill. 

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv som avser tomträtt iir 
denna likställd med fast egendom. 

19 kap. 

21 *2 

Har fast egendom eller tomträtt Har fast egendom eller tomträtt 
utmätts eller tagits i anspr<lk ge- utmätts eller har beträffande fast 
nom betalnin[.?ssäkring eller har be
träffande fast egendom eller tomt
rätt som ingår i konkursbo begärts 
försäljning i den ordning som gäller 
för utmätt sådan egendom eller har 
utmätningen upphävts eller frågan 

~ Senaste lydelse 1978: 884. 

egendom eller tomträtt som ingår i 
konkursbo begärts försäljning i den 
ordning som gäller för utmätt sådan 
egendom eller har utmätningen 
upphävts eller frågan om egendo
mens försäljning av annat skäl för-
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Nuvarande lydelse 

om egendomens försäljning av an
nat skäl förfallit eller har hetal-
11ingssiikri11ge11 upphiirt att giilla. 
skall anteckning därom göras i fas
tighetsboken eller tomträttsboken. 
Anteåning att egendomen fi.irsålts 
utmiitningsvis skall ske när hand
ling som visar köpeskillingens för
delning inkommit. 

23 

Föreslagen lydelse 

fallit. skall anteckning därom göras 
i fastighetsboken eller tomtriittsbu
ken. Anteckning att egendomen 
försålts utmätningsvis skall ske när 
handling som visar köpeskillingens 
fördelning inkommit. Har f{1st 
egendom ell!'r tomtriitt belagts med 
ki·arstad eller tagits i anspråk gc
no111 hetalningssiikring eller liar <'Il 

sädan ätgiird 11ppliii1·ts ell!'r ilter
gätt. skall anteckning därom ock.1·c1 
giims i fastiglietsboke11 c{{er tomt
riittshoke11. 

Om inverkan på inteckning eller inskriven rättighet av exekutiv försälj
ning eller av expropriation eller liknande tvångsförvärv eller av myndig
hets fördelning av medel skall anteckning göras i fastighetsboken eller 
tomträttsboken när anmälan. bevis eller fördelningslängd som utvisar för
hållandet inkommit. 

Förekommer i övrigt i lag eller annan författning bestämmelse om att 
visst förhållande skall antecknas i fastighetsbok eller tomträttsbok. gäller 
bestämmelsen. 

20 kap. 
6 ~.1 

Lagfartsansökan skall avslås. om 
I. fångeshandlingen ej ingivits. 
2. fångeshandlingen ej är upprättad såsom föreskrives i lag, 
3. förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehiiller vill

kor. som enligt 4 kap. 4 eller 28 ~medför att förvärvet iir ogiltigt. 
4. förvärvet avser del av fastighet och i 4 kap. 7-9. 28 eller 29 ~ eller 

eijest i lag föreskriven tid for ansökan om fastighetsbildning försuttits eller 
ansökan därom avslagits eller sådant förvärv eljest enligt lag är ogiltigt. 

5. överlåtelsen står i strid med en mot överlätaren gällande inskränkning 
i hans rätt att förfoga över egendomen och. när överlåtelsen skedde. lagfart 
ej var beviljad för överlåtaren eller. om så var fallet. ärende om anteckning 
i fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på inskrivningsdag. 

6. fastigheten tidigare överlätits till någon vars förvärv enligt 17 kap. I 
eller 4 ~ äger företräde framför sökandens förvärv. 

7. fastigheten sålts exekutivt till 7. fastigheten sålts exekutivt till 
annan än sökanden och försäljning- annan än sökanden och försiiljning
en enligt 213 a § I mom. utsök- en enligt 14 kap. 11tsiik11inRsha/krn 
ninR.1·/agen (I 877: 31 s. I) äger före- äger företräde framför dennes för-
träde framför dennes förvärv. värv. 

8. för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets till
stånd och i lag föreskriven tid för sökande av siklant tillstånd försuttits 
eller ansökan därom avslagits, 

9. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller ej kan 
göras gällande. 

-'Senaste lydelse 1973: 1133. 
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N11l'llrunde lydelse Fijreslagen lydelse 

21 kap. 

n 
Ansökan om inskrivning skall avsläs. om 
I. upplåtelsehandlingen ej ingivits, 
2. föreskrifterna i 13 kap. I -4 m:h 6 ** ej iakttagits. 
3. lagfart ej är sökt för upplfitaren. 
4. inskrivning i fastigheten är beviljad eller sökt. 

5. fastigheten är 11tmiitt. 5. fastigheten har 11t111iitts. hc-
lagts med k1·ar.1tad eller tagits i an
sprtlk g1•110111 betalningssiikring och 
ctl iirendc 1111gtll'lufr 1111tcck11i11g 
om tltgiirden har tagits upp senast 
/>il den i11skril'ni11gsd11g då i11sk1fr-
11i11g siiks, 

6. det är uppenbart att upplåtelsen pa annan grund är ogiltig eller ej kan 
göras gällande. 

Har ärende angående lagfart för uppl{ttaren uppskjutits till senan: in
skrivningsdag, skall behandlingen av ansökan om inskrivning av tomtriit
tcn uppskjutas till samma dag. 

5 *~ 
Ansökan om inskrivning av avtal om sildan iindring i tomtriittens inne

håll som avses i 13 kap. 21 * filr göras av fastighetsiigaren eller tomtriittsha
varen sedan tomträtten inskrivits. Om sädan inskrivning giiller i tilliimpliga 
delar 2-4 **med följande avvikelser. 

Är inteckning förut beviljad eller 
sökt i tomträtten eller är inskri.v
ning av nyttjanderätt. servitut eller 
rätt till elektrisk kraft förut beviljad 
eller sökt i denna eller sökes sådan 
inskrivning samma dag. rnr am.ö
kan om inskrivning av avtal som 
avses i första stycket bifallas endast 
om rättighetshavaren medgivit ;n
skrivning av ändringsavtalet el!er 
detta är väsentligen utan betydelse 
för rättighetshavarens säkerh1~t. 

Om fastigheten eller tomträtten ut
mätts eller tagits i anspråk genom 
betalningssäkring ji'ire den dag d<I 
inskrivning sökes, gäller vad som 
sagts nu om rättighetshavaren även 
utmätningssökanden eller den bor
genär för vars fordran betalnings
säkring ägt rum. 

4 Senaste lydelse 1978: 884. 

Är inteckning förut beviljad eller 
sökt i tomträtten eller är inskriv
ning av nyttjanderätt. servitut eller 
riitt till elektrisk kraft förut beviljad 
el\er sökt i denna eller sökes sf1dan 
inskrivning samma dag. fär ansö
kan om inskrivning av avtal som 
avses i första stycket bifallas endast 
om rättighetshavan:n medgivit in
skrivning av iindringsavtalet eller 
detta är väsentligen utan betydelse 
för rättighetshavarens säkerhet. 
Om fastigheten eller tomträtten har 
utmiitts. helllgts med krnrstlld eller 
tagits i ansprftk genom betalnings
säkring och ett iirendc 11ngtle11de 
11nteck11i11R om ätgiirden har tagits 
llfifl se11ast på den inskrirni11gsdag 
då inskrivning sökes. gäller vad 
som sagts nu om rättighetshavaren 
även utmiitningssökanden eller den 
för vars anspråk ki'arstad eller be
talningssäkring ägt rum. 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

Är avtal som avses i första stycket beroende av att fastighetsbildning 
äger rum, får ansökan bifallas endast om nämnda åtgärd kommit till stånd. 

I avvaktan på att hinder som anges i andra eller tredje stycket undan
röjes skall ansökan förklaras vilande. 

6§ 

Framgår av anteckning i tomträttsboken eller upplyses eljest att tomträt
ten upphört enligt 13 kap. 19 §, skall anteckning om tomträttens upphöran
de göras i boken. 

Ansökan om <lödning av tomt
rättsinskrivning i fall som anges i 13 
kap. 22 § får ej bifallas, om inskriv
ning i tomträtten är beviljad eller 
sökt eller om tomträtten iir llfmiitt. 

Ansökan om <lödning av tomt
rättsinskrivning i fall som anges i 13 
kap. 22 § får ej bifallas. om inskriv
ning i tomträtten iir beviljad eller 
sökt eller om tomträtten har ut
miitts, belagts med harstad eller 
tagits i w1språk genom hetalnings
siikring och ett iircnde angående 
anteckning om åtgärden har tagits 
upp senast på den inskril'l1ingsdag 
då diidning söks. 

22 kap. 

3§' 

Ansökan om inteckning skall avslås. om 
1. föreskrifterna i 2 § icke iakttagits, 
2. på grund av särskild föreskrift eller enligt anteckning i fastighetsboken 

inteckning ej får beviljas i fastigheten. 
3. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt. 
4. fastigheten frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning eller 

genom expropriation eller liknande tvångsförvärv. 
5. sökanden är i konkurs eller försättes i konkurs den dag då inteck

ningen sökes samt fastigheten hör till konkursboet. 

6. del m· j{1.1·tigheten iir utmiitt 
eller utmiites den dag dä inteck
ningen sökes, 

7. del ai· fastigheten har tagits i 
anspråk genom betalningssiikring 
eller tages i an.1prtlk den dag då 
inteckningen sökes, 

8. ärende angående anteckning 
enligt 7 ~ förköpslagen ( 1967: 868) 
att kommun beslutat utöva förköps
rätt i fråga om egendomen upptagits 

5 Senaste lydelse 1978: 884. 

6. en del a1· .f{1stigheten har ut
llliitts eller tagit.1· i anspräk genolll 
betalningssiikring eller f{1stigheten 
eller en del m· j{1stigheten har be
lagts med knirstwl och ett iirende 
angtlende anteckning om åtgiirden 
har tagits upp senast på den in
skrii·ningsdag då inteckningen 
söks, säl'ida <'.i ansiikningen har 
medgetts av krmu~ti>gdemyndighe
ten. 

7. ärende angående anteckning 
enligt 7 § förköpslagen ( 1967: 868) 
att kommun beslutat utöva förköps
rätt i fråga om egendomen upptagits 
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på inskrivningsdag och ansökning
en göres av den som överlåtit egen
domen. 

26 

Föreslagen lydelse 

på inskrivningsdag och ansökning
en göres av den som överlåtit egen
domen. 

Har ärende angående lagfart för sökanden uppskjutits till senare inskriv
ningsdag, skall behandlingen av ansökan om inteckning uppskjutas till 
samma dag. 

23 kap. 
2 § 

Ansökan om inskrivning skall <cvslås. om 
I. den handling på vilken rättigheten grundas ej ingivits. 
2. föreskrift i lag beträffande sådan upplåtelse som ansökan angår icke 

iakttagits och föreskriften ej avser giltigheten av endast visst förbehåll, 
3. upplåtelsen står i strid med en mot upplåtaren gällande inskränkning i 

hans rätt att förfoga över egendomen och. när upplåtelsen skedde. lagfart 
ej var beviljad för upplåtaren eller. om så var fallet. ärende om anteckning i 
fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på inskrivningsdag, 

4. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt. 
5. fastigheten före upplåtelsen överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 

kap. I eller 4 § äger företräde framför upplåtelsen, 
6. fastigheten före upplåtelsen frångått upplåtaren på grund av exekutiv 

försäljning eller genom expropriation eller liknande tvangsförvärv. 

7. upplåtelsen avser arrende eller 
hyra som enligt förbehåll i upplå
telsehandlingen icke får inskrivas, 

8. upplåtelsen avser rätt till elek
trisk kraft och skriftligt medgivande 
till inskrivning icke föreligger. 

9. det är uppenbart att upplåtel
sen av annan grund är ogiltig eller 
att rättigheten upphört eller av :rn
nat skäl ej kan göras gällande. 

7. fastigheten har belagts med 
kl'lll"Stad och el/ ärende angäende 
anteckning om kl"arstaden har ta
git.1· upp senast på den inskrirnings-
dag då inskrivning siiks. 

8. upplåtelsen avser arrende eller 
hyra som enligt förbehåll i upplå
telsehandlingen icke får inskrivas. 

9. upplåtelsen avser rätt till elek
trisk kraft och skriftligt medgivande 
till inskrivning icke föreligger. 

10. det är uppenbart att upplatcl
sen av annan grund är ogiltig eller 
att r~ittigheten upphört eller av an
nat skäl ej kan göras gällande. 

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till senare in
skrivningsdag. skall behandlingen av ansökan om inskrivning uppskjutas 
till samma dag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Om fördelningssammanträde efter exekutiv auktion hålls av överexeku

tor efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna, gäller 6 kap. 12 §i dess 
äldre lydelse. 

När ett mål angående avhysning av en arrendator handläggs av överexe
kutor efter ikraftträdandet, tillämpas 8 kap. 4 ~ i dess äldre lydelse. 

Ett ärende om nedsättning av hyresbelopp enligt 12 kap. 21 *. som är 
anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet. skall även därefter hand
läggas av överexekutor. dock längst till utgången av år 1982. 
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Vad som sägs om kvarstad i 19 kap. 21 §. 21 kap. 2. 5 och 6 §§. 22 kap. 3 
§ och 23 kap. 2 § i deras nya lydelse gäller även skingringsförbud som har 
meddelats före ikraftträdandet. 

11 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyres
nämnder 

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen I 1973: 188) om arrendenämnder och 
hyresnämnder1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuwirande lydelse 

Arrende-. hyres- eller bostads
rättstvist får för ändamål som avses 
i I § första stycket I eller 2 eller 4 § 
första stycket 1-3 av part hänskju
tas till nämnd, om I vi sten ej är an
hängig vid domstol eller hos ii1·cr
exek11tor eller skiljemän. 

Fiircs/agen lydelse 

7 § 

Arrende-. hyres- eller bostads
rättstvist far för ändamttl som avses 
i 1 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § 
första stycket I - 3 av part hänskju
tas till nämnd. om tvisten ej är an
hängig vid domstol eller hos skilje
miin. 

I tvist, som är anhiingig vid domstol. kan domstolen förordna att tvisten 
före målets avgörande skall i sin helhet eller i viss del hänskjutas till nämnd 
för medling. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Om en tvist är anhängig hos överexekutor efter ikraftträdandet. tilläm

pas 7 §i dess äldre lydelse. 

12 Förslag till 

Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979: 230) 

Hiirigcnom föreskrivs att 16 och I H§ jordförvärvslagen I 1979: 230) skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111·arande lydelse Fijreslagcn lydelse 

16 § 

Egendom som har förvärvats ge
nom inrop på exekutiv auktion un
der sådana förhållanden att för
värvstillstånd skulle ha kriivts vid 
vanligt köp skall åter avyttras inom 
två år efter det att auktionen vunnit 
laga kraft. om inte dessförinnan 
nämnda förhållanden har upphört 
eller inroparen har fött tillstånd att 

1 Lagen omtryckt 1980: 97. 

Egendom som har förviirvats ge
nom inrop pä exekutiv auktion un
der sådana förhållanden att för
värvstillstånd skulle ha kriivts vid 
vanligt köp skall åter avyttras inom 
två år efter det att auktionen vunnit 
laga kraft. om inte dessförinnan 
nämnda förhällanden har upphört 
eller inroparen har fött tillstånd att 
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behålla egendomen. Har inropet 
skett för att skydda fordran. för vil
ken inroparen har pantriitt i ege11-
domen. eller någon h:rns rättighet 
som är inskriven i den. får länssty
relsen på ansökan medge skäligt an
stånd med avyttrandet. om det :Ir 
sannolikt att förlust annars skulle 
uppkomma för inroparen. Avyttras 
inte egendomen inom föreskriv1:n 
tid. skall länsstyrelsen på framställ
ning av lantbruksnämnden förordna 
att egendomen skall siiljas på c•f
fentlig auktion enligt 17 *. 

28 

Fiireslagen lydelse 

behålla egendomen. Har inropet 
skett för att skydda fordran. för vil
ken inroparen har panträtt i egen
domen. eller någon hans rättighet 
som är inskriven i den. får länssty
relsen på ansökan medge skäligt an
stånd med avyttrande!. om det är 
sannolikt att förlust annars skulle 
uppkomma för inroparen. Avyttras 
inte egendomen inom föreskriven 
tid. skall länsstyrelsen pä framstiill
ning av lantbruksnämnden förordna 
att egendomen skall säljas m· kro-
111di1gdemy11dighete11 pf1 offentlig 
auktion enligt 17 *· 

Anteckning om bestämmelserna i första stycket skall göras i dr:t köpe
brev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och. niir 
lagfart söks. införas i fastighetsboken. om inte sökanden visar att av
yttringsskyldighctcn har upphört. 

I fråga om tillstånd att behålla egendom giillr:r i tillämpliga delar bestiim
melserna om förvärv still stånd i 3·-8 ~~ med undantag av 4 ~första stycket 
I samt i 10 och 11 **· 

17 * 
Har länsstyrelsen förordnat orn auktion enligt 16 * och har inroparen 

dessförinnan eller senare avyttrat egendomen. skall förordnandet trots 
detta gå i verkställighet. om inte lantbruksnämnden återkallar sin fram
ställning i ärendet. 

I övrigt skall sä anses och med 
ärendet i tillämpliga delar så för
faras som om egendomen hade bli
vit utmätt för fordran med bästa 
förmånsrätt efter sådana rättigheter 
som besvärade egendomen redan 
vid den exekutiva auktionen och 
som har företräde framför alla be
fintliga fordringar. Även om det i 
enlighet härmed bestämda skydds
beloppet täcks. får försäljning inte 
ske. om ej den bjudna köpeskilling
en täcker även det värde som i 
ärendet har åsatts egendomen en
ligt lagen ( 1971 :494 J om e.rek111ii· 

.fi"irsii(j11i11g m· f{1.1·1 egendom eller. 
om ägaren eller innehavare av ford
ran som är förenad med pantriitt i 
egendomen i god tid före auktionen 
har påkallat särskild värdering. det 
värde vartill egendomen kan upp
skattas av värderingsmän som 

I övrigt skall så anses och med 
ärendet i tilliimpliga delar så för
faras som om egendomen hade bli
vit utmiitt för fordran med hiista 
förmånsrätt efter sådana riittigheter 
som besvärade egendomen redan 
vid den exekutiva auktionen och 
som har företrädt: framför alla be
fintliga fordringar. Även om det i 
enlighet härmed bestiimda skydds
bcloppct täcks. for försäljning inte 
ske. om ej den bjudna köpr:skilling
en täcker iiven det viirdc som i 
ärendet har ilsatts egendomen en
ligt I]. kap. utsiikningsha/ken eller . 
om iigaren eller innehavare av ford
ran som iir förenad med pantriitt i 
egendomen i god tid före auktionen 
har påkallat siirskild värdering. det 
värde vartill egendomen kan upp
skattas av viirdi:ringsmiin som liin.1-
styrelsen utser. Egendomen får säl-



LU 1980/81: 24 

Nuvarande lydelse 

ö1·erexekutor utser. Egendomen får 
säljas endast till den som har fått 
förvärvstillstånd eller enligt 2 * I. 2. 
4 eller 9 får förvärva egendomen 
utan sådant tillstånd. Avges vid 
auktionen bud som sålunda får an
tas. skall försäljning ske. även om 
innehavare av fordran bestrider 
det. Vad utsöknings/agen ( 1877: 31 
s. /) i fråga om j(Jrdelning m· köpe-
skilling föreskril'er betri{f(ande giil-
deniiren skall i iirende som m·ses 
här tilliimpas på ägaren. 

29 

Fares/agen lydelse 

jas endast till den som har fått för
värvstillstånd eller enligt 2 * I. 2. 4 
eller 9 får förvärva egendomen utan 
sådant tillstånd. Avges vid auk
tionen hud som sålunda får antas. 
skall försiiljning ske, även om inne
havare av fordran bestrider det. 

Kommer försäljning inte till stånd vid auktionen får lantbruksnämnden 
inom två år efter det att auktionen har vunnit laga kraft hos länsstyrelsen 
påkalla förordnande om ny auktion. Framställs inte sådan begäran inom 
föreskriven tid eller avges inte heller vid den senare auktionen bud som får 
antas, är frågan om försäljning av egendomen förfallen. 

Kostnad i samband med auktion som inte har lett till försäljning betalas 
av statsmedel. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Ett ärende om försäljning enligt 17 ~som är anhängigt hos övercxekutor 

vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av överexckutor. dock 
längst till utgången av år 1982. Ärendet får även dessförinnan överlämnas 
till kronofogdemyndigheten. om det är lämpligt. 

13 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 
m.m. 

Härigenom föreskrivs att 6 och 7 ** lagen ( 1975: 1132) om förvärv av 
hyresfastighet m. m. 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'llrande lydelse 

Egendom, som förvärvats genom 
inrop på exekutiv auktion under så
dana förhållanden att förvärvstill
stånd skulle ha krävts vid vanligt 
köp, skall åter avyttras inom två år 
efter det att auktionen vunnit laga 
kraft, om ej dessförinnan nämnda 
förhållanden upphört eller inro
paren antingen fått besked från 

1 Lagen omtryckt 1979: 307. 

F iiresla1<e11 lydelse 

Egendom. som förvärvats genom 
inrop på exekutiv auktion under så
dana förhållanden att förvärvstill
stånd skulle ha krävts vid vanligt 
köp, skall åter avyttras inom två år 
efter det att auktionen vunnit laga 
kraft, om ej dessförinnan nämnda 
förhållanden upphört eller inro
paren antingen fått besked från 
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Nul'arai1de lydeise 

kommunen att prövning ej påkallas 
eller erhållit hyresnämndens till
stånd att behålla egendomen. Har 
inropet skett för att skydda någon 
inroparens fordran. för vilken han 
har panträtt i egendomen. eller nå
gon hans rättighet. som är inskriwn 
däri, får länsstyrelsen på ansökan 
medge skäligt anstånd med egendo
mens avyttrande. om sannolika 
skäl visas att i annat fall förlust 
skulle uppkomma för inroparen. 
Avyttras ej egendomen inom före
skriven tid. skall länsstyrelsen pf\ 
framställning av kommunen eller 
hyresnämnden förordna att egendo
men skall säljas på offentlig auktion 
enligt bestämmelserna i 7 §. 

30 

Föreslagen lydelse 

kommunen att prövning ej påkallas 
eller erhållit hyresnämndens till
stånd att behiilla egendomen. Har 
inropet skett för att skydda någon 
inroparens fordran, för vilken han 
har panträtt i egendomen. eller nå
gon hans rättighet, som är inskriven 
däri. får länsstyrelsen på ansökan 
medge skäligt anst~lnd med egendo
mens avyttrande. om sannolika 
skäl visas att i annat fall förlust 
skulle uppkomma för inroparen. 
Avyttras ej egendomen inom före
skriven tid. skall länsstyrelsen pii 
framstiillning av kommunen eller 
hyresnämnden förordna att egendo
men skall säljas ar kro1u~fi1gdemyn
Jighetcn på offentlig auktion enligt 
bestämmelserna i 7 §. 

Anteckning om bestämmelserna i första stycket skall göras i det köpe
brev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och. när 
lagfart sökes. införas i fastighetsboken. om sökanden icke visar att avytt
ringsskyldigheten upphört. 

Bestämmelserna i 4 * gäller i fråga om tillstånd att behålla egendom. 

H 
Har förordnande meddelats enligt 6 * och har inroparen dessförinnan 

eller senare avyttrat egendomen. skall förordnandet trots detta gå i verk
ställighet, om kommunen eller hyresnämnden ickt: återkallar sin framstiill
ning i ärendet. 

I övrigt skall så anses och m•~d 
ärendet i tillämpliga delar så för
faras. som om egendomen blivit ut
mätt för fordran med bästa för
månsrätt däri efter. i förekomman
de fall. sådana rättigheter som be
svärade egendomen redan vid den 
exekutiva auktionen och har före
träde framför alla befintliga ford
ringar. Även om det i enlighet hhr
med bestämda skyddsheloppet 
täckes. får försäljning dock ej ske 
om ej den bjudna köpeskillingen 
täcker även det värde som i ärendet 
har åsatts egendomen enligt lagen 
(1971 :494) om cxekutii· .fbrsä(ini11g 
av fast egendom eller. om ägan:n 
eller innehavare av fordran som är 
förenad med panträtt i egendomen i 
god tid före auktionen påkallat shr-

I övrigt skall så anses och med 
ärendet i tillämpliga delar så för
faras, som om egendomen blivit ut
mätt för fordran med hiista för
månsriitt däri efter, i förekomman
de fall. sådana rättigheter som be
svärade egendomen redan vid den 
exekutiva auktionen och har före
träde framför alla befintliga ford
ringar. Även om det i enlighet här
med bestämda skyddsheloppet 
täckes. rår försäljning dock ej ske 
om ej den bjudna köpeskillingen 
täcker även det värde som i ärendet 
har åsatts egendomen enligt 12 kap. 
wsökningsha//.;en eller. om ägaren 
eller innehavare av fordran som är 
förenad med panträtt i egendomen i 
god tid före auktionen påkallat sär
skild värdering. det värde vartill 
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skild värdering, det värde vartill 
egendomen uppskattas av värde
ringsmän som örerexekutor utser. 
Egendomen får säljas endast till 
den som fått besked från kom
munen att prövning ej påkallas. er
hållit förvärvstillstånd eller enligt 
2 § 2, 3, 4 eller 9 får förvärva egen
domen utan sådant tillstånd. Avges 
vid auktionen bud som sålunda får 
antagas, skall försäljning ske även 
om innehavare av fordran bestrider 
det. Vad utsöknings/agen (1877:31 
s. I J i fråga om ji"irdelning m· kö-
peskilling fiircskrii-er hetriiffimde 
giildeniiren skall i iirende som 
m·ses hiir tillämpas pil ägaren. 

31 

Föreslugen lydelse 

egendomen uppskattas av värde
ringsmän som länsstyrelsen utser. 
Egendomen får siiljas endast till 
den som fått besked från kom
munen att prövning ej påkallas. er
hållit förvärvstillstftnd eller enligt 
2 § 2. 3, 4 eller 9 får förvärva egen
domen utan sådant tillstånd. Avges 
vid auktionen bud som sålunda får 
antagas. skall försäljning ske även 
om innehavare av fordran bestrider 
det. 

Kommer försäljning ej till stånd vid auktionen. får kommunen eller 
hyresnämnden inom två år efter det att auktionen vunnit laga kraft hos 
länsstyrelsen påkalla förordnande om ny auktion. Framställes ej sådan 
begäran inom föreskriven tid eller avges ej heller vid den senare auktionen 
bud som får antagas, är frågan om försäljning av egendomen förfallen. 

Kostnad i samband med auktion. som ej lett till försäljning. betalas av 
statsmedel. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Elt ärende om försäljning enligt 7 § som är anhängigt hos överexekutor 

vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av övcrexekutor. dock 
längst till utgången av år 1982. Ärendet får även dessförinnan överlämnas 
till kronofogdemyndigheten. om det är lämpligt. 

14 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten 
att förvärva fast egendom m. m. 

Härigenom föreskrivs att 7 och 8 §§lagen ( 1916: 156) om vissa inskränk
ningar i rätten att förvärva fast egendom m. m. 1 skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 §2 

Fast egendom. som förvärvats genom inrop på exekutiv auktion under 
sådana förhållanden, att tillstånd enligt I eller 2 § skulle ha krävts vid 
vanligt köp, skall åter avyttras inom två år efter det att auktionen vunnit 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1973: 307. 
~ Senaste lydelse 1975: 366. 
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laga kraft, om ej dessförinnan niimnda förhällanden upphört eller inro
paren erhållit tillstånd att behälla egendomen. Har inropet skett för att 
skydda någon inroparens fordran. för vilken han har pantriitt i egendomen. 
eller någon hans rättighet. som är inskriven däri. äger liinsslyrclsen p<l 
ansökan medgiva skäligt anstånd med egendomens avyttrande. om sanno
lika skäl visas att i annat fall förlust skulle uppkomma för inroparen. 

Avyttras ej egendomen inom fö
reskriven tid. skall länsstyrelsen 
förordna att egendomen skall säljas 
på offentlig auktion enligt hestiim
melserna i 8 § eller. om särskilda 
skäl tala däremot. hänskjuta frå,gan 
till n:geringens prövning. 

Avyttras ej egendomen inom fö
reskriwn tid. skall Hinsstyrelsen 
förordna att egendomen skall säljas 
m· kro111~/i1gde111y11dighctc11 pil of
fentlig auktion enligt hestämmelser
na i 8 § eller. om särskilda skiil ta
lar däremot. hänskjuta frågan till 
regeringens prövning. 

Anteckning om hestämmelscrna i första och andra styckena skall göras i 
det köpebrev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och. 
när lagfart sökes. införas i fastighetshoken. om sökanden icke visar att 
avyttringsskyldigheten upphört. 

I fråga om tillstånd att behålla fast egendom äga bestämmelserna om 
tillstånd till förvärv av sådan egendom i I och 2 §§ motsvarande till
lämpning. Äger länsstyrelsen icke själv avgöra ärendet, skall länsstyrelsen 
med eget utlåtande överlämna ansökningen till regeringen. Med förord
nande enligt andra stycket skall i sådant fall anstå till dess ansökningen 
prövats. 

8 §' 
Finnes. sedan förordnande meddelats enligt 7 §.att inroparen dessförin

mm eller senare avyttrat egendomen. äger liinsstyrelsen besluta att förord
nandet ej skall gå i verkstiillighet. 

I övrigt skall så anses och med 
ärendet i tillämpliga delar så för
faras. som om egendomen utmätts 
för fordran med bästa förmänsrätt 
däri efter. i förekommande fall. så
dana rättigheter som besviirnde 
egendomen redan vid den exeku
tiva auktionen och hal'll företräde 
framför alla befintliga fordringar. 
Egendomen må ej säljas till den 
som är skyldig att söka tillständ 
därtill enligt I eller 2 § eller enligt 
jordförvärvslagen ( 1979: 230) eller 
enligt lagen (1975: 1132) om förvärv 
av hyresfastighet m. m. men i·~ke 

erhållit sådant tillstånd eller. i fråga 
om sistnämnda lag, fått besked från 
kommunen att prövning enligt la
gen ej påkallas. Avgives vid auk-

) Senaste lydelse 1979: 310. 

I övrigt skall så anses och med 
ärendet i tilliimpliga delar så för
faras. som om egendomen utmätts 
för fordran med bästa förmånsriitt 
däri efter. i förekommande fall. sii
dana riittigheter som besvärade 
egendomen redan vid den exeku
tiva auktionen och har företräde 
framför alla befintliga fordringar. 
Egendomen .filr ej säljas till den 
som iir skyldig att söka tillstånd 
därtill enligt I eller 2 * eller enligt 
jordförviirvslagen ( 1979: 230) eller 
enligt lagen ( 1975: 1132) om förvärv 
av hyresfastighet m. m. men icke 
erhållit sådant tillstilnd eller. i fråga 
om sistnämnda lag. fått besked från 
kommunen att prövning enligt la
gen ej påkallas. Avgives vid auk-
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tionen bud som sålunda må anta
gas, skall försäljning ske även om 
innehavare av fordran bestrider 
det. Vad utsöknings/agen (1877:31 
s. I) i fråga om köpeskillingens för
delning stadgar beträffande giil
denären skall i ärende som nu 
avses giilla egendomens ägare. Be
stämmelsen i 40 § .fiJrsta stycket 
andra meningen lagen ( 1971 :494 J 

om exekuti1· försä(ining m· fast 
egendom äger icke tillämpning i frå
ga om egendomens försäljning. 

33 

Föreslagen lydelse 

tionen bud som sålunda får anta
gas, skall försäljning ske även om 
innehavare av fordran bestrider 
det. Bestämmelsen i 12 kap. 40 .~ 

första stycket andra meningen 111-

sökningsbalken äger icke till
lämpning i fråga om egendomens 
försäljning. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 
Ett ärende om försäljning enligt 8 § som är anhängigt hos överexekutor 

vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av övercxekutor. dock 
längst till utgången av år 1982. Ärendet får även dessförinnan överlämnas 
till kronofogdemyndigheten, om det är lämpligt. 

15 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1925: 221) om bulvanförhållande i fråga om 
fast egendom 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (I 925: 221) om bulvanförhållande 
i fråga om fast egendom 1 

dels att i I och 13 *§ ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "krono
fogdemyndigheten··. 

dels att 2, 6, 11 och 12 §* skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'(lrande lydelse Fiireslagen lydelse 

2 §~ 

Finnes, sedan förordnande med
delats enligt I § andra stycket. att 
egendomen dessförinnan eller sena
re avyttrats. äger Öl'erexekllfor be
sluta att förordnandet ej skall gå i 
verkställighet. I övrigt skall så 
anses och med ärendet i tillämpliga 
delar så förfaras. som om egendo
men utmätts för fordran med bästa 
förmånsrätt däri efter. i förekom
mande fall. sådana rättigheter som 
besvärade egendomen redan innan 
bulvanförhållandet inträdde och 

1 Senaste lydelse av 13 § 1946: 832. 
~ Senaste lydelse 1967: '!.67. 

3 Riksdagen 1980181. 8 sam/. Nr 24 

Finnes. sedan förordnande med
delats enligt I§ andra stycket. att 
egendomen dessförinnan eller sena
re avyttrats. Jilr kro111!fi1gdemy11-
digheten besluta att förordnandet ej 
skall gå i verkställighet. I övrigt 
skall så anses och med ärendet i 
tillämpliga delar så förfaras. som 
om egendomen utmätts för fordran 
med bästa förmånsrätt däri efter. i 
förekommande fall, sådana riittig
heter som hesvärade egendomen 
redan innan bulvanförhållandet in-
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harn förmånsrätt framför alla be
fintliga fordringar. Egendomen må 
ej inropas av bulvanen eller den för 
vars räkning bulvanförhållandet in
gåtts. Avgives vid auktionen bud 
som sålunda må antagas skall för
säljning ske även om innehavare av 
fordran bestrider det. Vad utsök
nings/agen i frår;:a om fast e"·en
doms ji'irsii/jning och kiipeskilling
ens fördelning i iil'rigt stadgar he
triiffande gäldenären skall i iirende 
som nu m·ses giilla huh'anen. Den
ne skall ä1·en 1·ara pliktig att betala 
kostnad som ej kan giildas ur den 
försålda egendomen i enlighet med 
198 § utsökningslagen. Bestämmel
sen i / 2fi § 3 mom. samma lag äger 
icke tillämpning i fråga om egendo
mens försäljning. 

Virke och stråfoder. som enligt 
denna lag dömas fi"irhrutna. skola 
m• åklagaren säljas i den ordning. 
som om utmätta hisörcn stad.l•as. 
Begär, innan frågan om förver
kande slutligen prö\'({ts, ägaren av 
virke eller stråfoder. som tagits i 
beslag. att fi'irsiiljning diim1· skall 
äga rum. eller finner, pli anmiilan 
al' åklagare. t'il'erexekutor. att Jiira 
iir för l'irkets eller str<{fodret.1· .fi'ir
störelse eller att kostnaden för dess 
förvarande skulle hlil'a större än 
skiiligt iir, fi"irordne ii1·erexek11tor, 
att godset skall sii(ias i den ordning 
nyss sagts; och skall i ty fiill god
sets ägare, om han iir känd Dch 
inom riket hoende. eller, där han 
hor utom riket men inom riket har 
kiint omhud, som iiger att .f('ir ho
nom mottaga stämning och lll'!'il'a 
s1·ar1mull, ombudet genom ilkfoga
rens försorg delgi\'({.\' underrättelse 
om auktionen minst titta dagar in
nan den hålles. Anmälan. rarom 
hiir m·c111 sii{<s, skall mra <i(fi'i{id Cl\' 

.fi1llstiindig, m· t1·å trm·iirdiga per-

·' Senaste lydelse 1970: 431. 
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trädde och har förmånsrätt framför 
alla befintliga fordringar. Egendo
menfifr ej inropas av bulvanen eller 
den för vars räkning bulvanförhål
landet ingåtts. Avgives vid auk
tionen bud som sålunda får antagas 
skall försäljning ske även om inne
havare av fordran bestrider det. 
Bulmnen iir pliktig att betala kost
nad som ej kan gäldas ur den för
sålda egendomen i enlighet med 17 
kap. 7 § utsökningsbalken. Bestäm
melsen i / 2 kap. 40 § .fi'irsta stycket 
andra 111eni11gen utsiikningshalken 
äger icke tillämpning i fråga om 
egendomens försiiljning. 

Virke eller stråfoder. som har 
Ji'irklarat.1· fi'in·erkat enligt denna 
lag, skall sii(ias m· krono.fi1gdemyn
dighcte11. Innan frågan om förver
kande av virke eller stråfoder. som 
har tagits i beslag, har priimt.1· slut
ligt, skall egendomen sii(ia.1· 111· 

kronc~fi11<demyndigheten, 0111 

iigarcn begiir det eller .fora fiirl'lig
f<l'r att egendomen .fi'irstiir.1· eller 
kostnaden för dess förvarande skul
le hli större än som iir skäligt. A.kla
garen skall hos kronclfi1gdcmyn
di1<hctcn anmiila. när en .fi'äga om 
.fi'irsii(ining har 11ppko111mit. Fiir
sii/jningen ä{<er rum i den ordning 
som giillcrFir 11tmiitt liis egendom i 
all111iinhet. 
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soner styrkt fi'irteckning, Utl'isande 
godsets mängd och heska.f.fe11het. 

Säljes i beslag taget virke eller 
stråfoder, inmm det dömts .fi'irhru
tet, skall, till dess frägan diirom hli
vit slutligen a1·gjord .. /iJrsä(inings
summan nedsättas i riksbanken ptl 
sätt särskilt är stadg11t: och skall 
md i 160 § utsöknings/agen siigs 
om sådana medels insättning i 
hankinrättning äga mvfs\'(/rande 
tillämpning. 

Har domstolen utlåtit sig an
gående sådant förbud, 1·aro111 i 3 * 
sägs. gälle om klagan över domsto
lens beslut vad i rättcgångshalken 
är stadgat om handräckning. 

35 

Föreslagen lydelse 

Säljes i beslag taget virke eller 
stråfoder innan det har j{'irklarats 
.Mn·erkat, får influtna medel inte 
heta/as 11t innan .fi"ägan om förver
kande har al'gjorts slutligt. 

Har domstolen utlåtit sig an
gående sådant förbud som a1·ses i 
3 *·gäller om klagan över domsto
lens beslut vad i rättegiingsbalken 
är stadgat om kvarstad. 

12 *5 

Klagan Öl'er ii1·crexek111ors be
slut i ärende. som omfiirmiiles i I§. 
föres i den ordning, som i utst'ik
ningslagen stadg11s angående kla
gan ö1·er ii1·erexek11tor.1· utslag i 11t
sökningsmål. 

Talan mot kronof<1gdemyndighe
te11s beslut enligt denna lag .fi'irs i 
den ordning som föreskri1'.1· i 11tsiik-
11i11gsbalke11. 

Över länsstyrelsens beslut i ärende, varom i 3 *sägs. må ej klagan föras. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Har en domstol före ikraftträdandet meddelat ett förordnande som avses 

i I § första stycket. skall ärendet även diirefter handläggas av överexeku
tor, dock längst till utgången av år 1982. Ärendet får även dessförinnan 
överlämnas till kronofogdemyndigheten. om det iir lämpligt. Detsamma 
gäller. om ett ärende som avses i 6 ~ första stycket andra meningen ~ir 

anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet. 
Kronofogdemyndigheten får före de nya bestämmelsernas ikraftträ

dande vidta åtgärder för en försäljning enligt 6 *· som skall äga rum efter 
ikraftträdandet. 

I fråga om talan mot öwrexekutors beslut tillämpas 12 * i dess äldre 
lydelse. 

4 Senaste lvdelse 1946: 832. 
5 Senaste lydelse 1967: '267. 
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16 Förslag till 

Lag om ändring i lagen I 1959: 517) om förlängning av tiden för vissa 
servitut 

Härigenom föreskrivs att 5 och 7 ~* lagen ( 1959: 517) om förlängning av 
tiden för vissa servitut skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande /ydC'lse 

Sedan tre månader förflutit från 
det nämnden meddelat beslut .. 1k11// 
efter öi·erexekutors förord11w1dc 
beslutet g<I i i·erkstiillighet lika som 
domstols lagakrqfiägande dom. 

Då servitutstid förlängts i enlig
het med vad i denna lag sägs, skall 
servitutet gälla som om inteckning 
till säkerhet därför beviljats den 
dag. från vilken förlängningen är att 
räkna. Skall den fastighet som be
sväras av servitutet säljas i den ord
ning 11tsåk11ingslage11 bestiimmer, 
skall servitutet upptagas i den i 
107 * samma lag omnämnda .fi"ir
teck11i11gen, diirest det blivit anmält 
till auktio11.1fiirriittarc11 eller eljest 
är för honom känt. 

Fiireslagcn lrdelse 

Sedan tre månader förflutit från 
det nämnden meddelat beslut. .fi/r 
hcs/utet 1·akstiillas enligt l'lul som 
giiller 0111 en se/dan ski(iei/0111 som 
i11·scs i 3 kap. 16 * 11tsiik11i11gshal
ke11. 

Då servitutstid förliingts i enlig
het med vad i denna lag siigs. skall 
servitutet gälla som om i11skri\'lli11g 
till säkerhet därför beviljats den 
dag. från vilken förliingningen iir att 
räkna. Skall den fastighet som be
sväras av servitutet siiljas i den ord
ning 11tsiik11i11gshalkc'11 bestämmer. 
skall servitutet upptagas i sakiig11r
.fi'irteck11i11ge11. om det blivit anrniilt 
till kro1u~fi>gdc111_,·1ulighcte11 eller el
jest iir för m_rndigheten känt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Har överexekutor förordnat om verkställighet. gäller 5 * i dess äldre 

lydelse. 

17 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (194•1): 658) om inlösen i vissa fall av rätt till 
gruva m.m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1949: 658) om inlösen i vissa fall 
av rätt till gruva m. m. 1 

dels att i I. 2 och H* ordet "Konungen" i olika böjningsformer skall 
bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form. 

dels att 6* skall ha nedan angivna lydelse. 

1 Senaste lydelse av 4 ~ 1971: 538. 
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6 ~ 
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Har någon till säkerhet för fordran panträtt i lös egendom. som avstås 
enligt denna lag. äger han. ändå att fordringen ej är förfallen till betalning, 
framför ägaren rätt att utfå sin fordran ur löseskillingen för denna egen
dom. Samma skall oå gälla i fråga om den som har riltt att kvarhålla 
egendomen till säkerhet för förfallen fordran. 

Löseskilling för lös egendom. 
som är utmätt. skall. om borge
nären det yrkar. utf;il'lH till utmiit
ning.rnwnnen. A 1·ser /iiseskillinf!en 
egendom, som satts i kl'lll'stad eller 
under skingringsji'irbud. skall /iise
skillingen, diir part det äskar. utgi
wis till ii1·erexekutor; och har denne 
att med beloppet förfara på sätt i 
186 .~ utsökningslor;en iir ji'ir där tll'-
sett fall stadgat. · 

Löseskilling för lös egendom. 
som är utmätt. belagd med kvar
stad eller tagen i ansprtlk genom 
betalningssiikring. skall utges till 
kro11c~fi1gdemymligheten, om nå
gc111 part begiir det. 

Vad i denna paragraf är stadgat gäller icke tomträtt eller vattenfallsrätt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 6 ~ i dess nya lydelse gäller även skingrings

förbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

18 Förslag till 

Lag om ändring i expropriationslagen (1972: 719) 

Härigenom föreskrivs att i 6 kap. 14 § expropriationslagen ( 1972: 719) 
orden "utsökningslagen ( 1877: 31 s. I J" skall bytas ut mot "utsökningsbal
ken". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

19 Förslag till 

Lag om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970: 988) 

Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen ( 1970: 988) 1 

dels att i 9 kap. 4 §ordet "utsökningslagens" skall bytas ut mot "utsök
ningsbalkens' ·, 

dels att 12 kap. 4 ~skall ha nedan angivna lydelse. 

1 Lagen omtryckt 1971: I 035. 
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12 kap. 

4 § 

För att fastighet skall få ingå i sammanläggning krävs att ägaren har 
lagfart på fastigheten eller att ansökan om lagfart förklarats vilande och 
hinder mot bifall till ansökningen icke föreligger om fastighctsbildningen 
genomföres. 

Är talan väckt om bättre rätt eller 
om lösningsrätt till fastigheten eller 
är rätten till fastigheten i annat fall 
tvistig, får fastigheten ej ingå i sam
manläggning. Detsamma gäller, om 
fastigheten är utmätt eller eljest 
skall säljas i den ordning som fö
reskrives för utmätt fast egendom. 
Utmätning som återgår, om sam
manläggning kommer till stånd. 
skall dock ej beaktas. 

Är talan väckt om bättre riitt eller 
om lösningsriitt till fastigheten eller 
är rätten till fastigheten i annat fäll 
tvistig, får fastigheten ej ingå i sam
manläggning. Detsamma gäller. om 
fastigheten iir utmätt eller eljest 
skall säljas i den ordning som fö
reskrives för utmiitt fast egendom 
eller om den iir helagd med kl'l1r
stad eller tagen i wrsprdk genom 
hetalningssiikring. U I mätning. 
kvarstad eller hetalning.uiikring 
som återgår, om sammanliiggning 
kommer till stånd. skall dock ej be
aktas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 12 kap. 4 § i dess nya lydelse gäller även 

skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

20 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter 

Härigenom föreskrivs att i 46 § lagen ( 1973: 1150) om förvalining av 
samfälligheter orden '"utsökningslagen (1877: 31 s. I)'" skall bytas ut mol 
·'utsöknings balken··. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

21 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1933: :?69) om ägofred 

Härigenom föreskrivs att 32 och 55 §~ lagen ( 1933: 269) om ägofred skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

32 § 

Klandras ej fön-ättning såsom i 
31 § sägs. gclnge därvid meddelat 

Klandras ej förrällning såsom i 
31 § sägs. gär ett därvid meddelat 
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utlåtande. i l'lui det aner 1111111111 

frä>;a iin i 49 eller 62 * on(ti'inniiles, 
i verkställighet såsom laga kraft 
ägande dom. 

Ändä att talan föres mot förrätt
ningen, 11111 .fl'irordnande om 1·erk
ställighet ä utlåtandet. i rnJ därige
nom någon förpliktats att uppföra 
stängsel. meddelas av iirerexek11-
tor, därest sökanden ställer säker
het såsom i 48 § utsöknings/agl'n 
sägs för skadestånd. 1·tirtill han kan 
kännas skyldig. om utlåtandet 
1·tmler av domstol iindrat. Dom
stol. varest tafan mot förrättningen 
är anhängig. 111å, när skiil därtill 
äro. förordna. att verkställighet. 
w1rom n11 är sagt. ej må äga rum. 

39 

Föreslagen lyde/.1·:-

utlfitande i verkställighet säsom 
laga kraft iigandc dom. sdritt 11tlcJ
tandet m·sa en annan fråga ii11 
so111 11ii111ns i 49 eller 62 .~. 

Aren 0111 talan .fl'ir.1· mot förrätt
ningen . .fi/r utlf1tandet. s1/l'itt där
igenom n~lgon förpliktats att uppfö
ra stiingsel. rerkstiil/as. om sökan
den stiiller säkerhet enligt rnd som 
siigs i 2 kap. utsiikningshalken för 
skadestånd .. 111m han kan bli skyl
dig att utge. om utlåtandet ii11drns 
av domstol. Domstol. diir talan mot 
förrättningen är anhiingig, jilr. när 
det finns skiil till det, förordna. att 
verkställighet ej jilr äga rum. 

55 ~ 

Bjuder ägaren till intaget hemdjur 
tösen efier \'{Id i 53 § eller 54 ~ första 
stycket sägs, men vill intagaren ej 
utlämna djuret. nedsiitte ägaren det 
belopp i penningar. vartill tösen 
uppgår. eller ställe full pant eller 
borgen däiför hos utmiitnings1111111-
ne11 i orten eller annan i orten 
boende pålitlig person: 1·iigras ho
nom ändå att 11(/å djuret. eller vill 
intagaren ej utgiva det utan lösen i 
fall. som i 54 ~ andra stycket sägs. 
l'llre ägaren heriittigad att av 11t
miit11i11gsma1111en på den trcd
skandes bekostnad erhålla hand
räckning för ttiurets wheko111-
mande. Intagaren 1·are ock pliktig 
ersätta all den skada och kostnad. 
som vållats ägaren genom hans väg
ran. 

Bjuder ägaren till intaget hemdjur 
lösen enligt 53 * eller 54 * första 
stycket. men vill intagaren ej utläm
na djuret. skall ägaren 11edsiitta det 
belopp i pengar, vartill lösen upp
går. eller ställa full pant eller bor
gen därför hos kronoji1gdcmy11-
dighetcn i orten eller nägo11 i orten 
boende pålitlig person. Om han 
iind<i inte får ut djuret eller om in ta
garen ej vill utgiva det utan lösen i 
fall. som i 54 * andra stycket sägs. 
har ~igaren riitt att av kron1!fi1gde-
111y11dighete11 på den trcdskandes 
bekostnad crhälla handriickning för 
att få ut djuret. Intagaren iir ocksd 
sky/di>; att ersätta all den skada och 
kostnad. som vållats iigaren genom 
hans vägran. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Har överexekutor förordnat om verkställighet enligt 32 *· gäller äldre 

bcstämmcl ser. 
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22 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1952: 166) om häradsallmänningar 

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen ( 1952: 166) om häradsallmiinningar 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

12 § 1 

Införlivning av mark med hiiradsallmänning må äga rum under villkor: 
I) att marken i sin helhet eller till huvudsaklig del är skogbärandc eller 

tjänlig till skogsbörd samt så belägen. att den liimpligen kan förvaltas 
gemensamt med allmänningen. eller ock att den är behövlig for allmänning
ens bevakning eller skötsel: 

2J att marken genom rågång eller genom fastighetsbildningsförrättning 
är skild från annan mark: 

3) att marken såsom särskild fastighet upptagits i fastighetsregistret: 
4) att lagfart meddelats å delägarnas fång till marken: 

5) att klander ej instämts å fång
et. att delägarnas rätt till marken ej 
heller eljest finnes tvistig samt .att 
marken ej utmiitts: 

6) att marken icke besväras av 
teckning: samt 

5) att klander ej instämts å fång
et. att delägarnas rätt till marken ej 
heller eljest finnes tvistig samt att 
marken ej iir utmätt. helagd med 
kmrstad eller tagen i w1.1präk ge
nom hetalningssiikring; 

någon vare sig beviljad eller sökt in-

7) att marken ej heller är belastad med sådan nyttjande- eller servituts
rätt som hindrar tillämpande av planmässig skogshushållning eller eljest 
strider mot det med införlivningen avsedda syftet. 

Denna lag träder i kraft den I j;::nuari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i ,H i dess nya lydelse gäller även sking

ringsförbud som har meddelats före ikrafttriidandet. 

23 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i Norrland 
och Dalarna 

Härigenom föreskrivs att 11 §lagen ( 1952: 167) om allmänningsskogar i 
Norrland och Dalarna skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu\"(/rande lydelse Föreslagen lydelse 

11 §I 

Införlivning av mark med allmiinningsskog må äga rum under villkor: 
I) att marken i sin helhct eller till huvudsaklig del är skogbärande eller 

tjänlig till skogsbörd samt så belägen. att den lämpligen kan förvaltas 

1 Senaste lvdclsc 1971: 1056. 
'Senaste lyuelse 1971: 1057. 
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gemensamt med allmänningsskogen, eller ock att den är behövlig för 
allmännings skogens bevakning eller skötsel: 

2) att marken genom rågång eller genom fastighetsbildningsförrättning 
är skild från annan mark: 

3) att marken såsom särskild fastighet upptagits i fastighctsregistret: 
4) att lagfart meddelats å delägarnas fång till marken: 

5) att klander ej instämts å fång
et, att delägarnas rätt till marken ej 
heller eljest finnes tvistig samt att 
marken ej utmätts; 

5) att klander ej instämts å fång
et. att delägarnas rätt till marken ej 
heller eljest finnes tvistig samt att 
marken ej iir utmiitt, belagd med 
kvarstad eller tagen i anspråk ge-
nom betalningssiikring: 

6) att marken icke besväras av någon vare sig beviljad eller sökt in
teckning: samt 

7) att marken ej heller är belastad med sådan nyttjande- eller servituts
rätt som hindrar tillämpande av planmässig skogshushållning eller eljest 
strider mot det med införlivningen avsedda syftet. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 11 * i dess nya lydelse gäller även sking

ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

24 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1919: 426) om flottning i allmän flottled 

Härigenom föreskrivs att i 12 * lagen (1919: 4261 om flottning i allmän 
flottled ordet "överexekutor'' skall bytas ut mot "kronofogdemyndighe
ten". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

25 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1915: 218) om avtal och andra rättshandling
ar på förmögenhetsrättens område 

Härigenom föreskrivs att i 17 § lagen (1915: 218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1 ordet "överexekutor" 
skall bytas ut mot "tingsrätten". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Ett ärende som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet skall 

även därefter handläggas av överexekutor. dock längst till utgången av år 
1982. 

' Senaste lydelse av 17 * 1977: 67'2. 
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26 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1845: :50 s. 1) om handel med lösören, som 
köparen låter i säljarens vård kvarbliva 

Härigenom föreskrivs att 3 * lagen ( 1845: 50 s. I) om handel med lös
ören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva 1• skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 *2 
Är köpeavhandling så upprättad 

och behandlad. som i I * sägs, men 
inträffar utmätning inom trettio da
gar efter det avhandlingen inför räl
ten företeddes, eller försättes säl
jaren i konkurs efter ansökning, 
som gjorts inom sagda tid, rnre den 
sålda egendomen ej fredad från aH 
utmätas eller att till konkursboet 
räknas. Detsamma gäller, när ansö
kan om förordnande av god man 
enligt ackordslagen ( 1970: 8471 
gjorts inom nämnda tid och kon
kurs följt på ansökan, som gjorts 
inom tre veckor från det att verkan 
av godmansförordnandet förföll e\
ler. när förhandling om offentligt 
ackord följt, ackordsfrågan avgjor
des. Göres efter utgången av den i 
första punkten angivna tid jäv mot 
köpeavhandling, vilken befinnes så 
upprättad och behandlad, som nyss 
sagts, mre. där jävet RiJres vid u1-
mätningstillfälle, fordringsägaren 
skyldig att, om han vill fullfölja jä
vet, inom en månad därefter väcka 
talan mot såväl säljaren som köpa
ren vid den domstol, till l'ilken 111-

mä t ni 11 gsmanne ns tjii ns t göring.1-
om råde hör, eller rare all talan i ty 
mål kvitt; och stånde godset i kvar
stad, diirest sökanden inom fjorton 
dagar efter utmätningsförrättningen 
hos öi·erexekutor ställer full borgen 
för den kostnad och skada, som av 
kvarstaden följa kan; rar säljarens 
egendom avträdd till konkurs. skall 
vad om återvinning av lös egendom 

Är köpeavhandling så upprättad 
och behandlad, som i I * sägs, men 
inträffar utmätning inom trettio da
gar efter det avhandlingen inför rät
ten företeddes, eller fiirsiitts säl
jaren i konkurs efter ansökning, 
som gjorts inom sagda tid, är den 
sålda egendomen ej fredad från att 
utmätas eller att räknas till kon
kursboet. Detsamma gäller, när an
sökan om förordmmde av god man 
enligt ackordslagen ( 1970: 847) 
gjorts inom nämnda tid och kon
kurs följt på ansökan. som gjorts 
inom tre veckor från det att verkan 
av godmansförordnandet förföll el
ler, när förhandling om offentligt 
ackord följt, ackordsfrågan avgjor
des. Giirs efter utgången av den i 
första punkten angivna tide11 jäv 
mot köpeavhandling. vilken iir så 
upprättad och behandlad, som nyss 
sagts, iir, om jävet giirs vid utmät
ningstillfälle, fordringsägaren skyl
dig att. om han vill fullfölja jävet. 
inom en månad därefter viicka talan 
mot såviil säljaren som köparen vid 
tingsriitten i den ort diir kronofiw
demyndigheten .finns. Gör han inte 
det. har han får/oral sin talan. 
Godset skall genast beliigRas med 
kvarstad och sökanden skall, om 
ha11 vill att åtgärden skall be.1·tä, 
inom fjorton dagar efter utmät
ningsförrättningen hos kro1u!fi1gde
myndigheten ställa full borgen för 
den kostnad och skada. som ka11 
orsakas av kvarstaden. \/ar sälja-

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1977: 673. 
2 Senaste lydelse 1970: 853. 
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till konkursbo är stadgat i 3<J * kon
kurslagen äga motsvarande till
lämpning. 

43 

Fijreslagen lydelse 

rens egendom avträdd till konkurs. 
skall vad om återvinning av lös 
egendom till konkursbo är stadgat i 
40 b §konkurslagen (1921:225) äga 
motsvarande tillämpning. 

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i stället 
offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsför
handling äga 17 och 18 §* ackordslagen ( 1970: 8471 motsvarande tillämp-
ning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Har jäv mot en köpeavhandling framställts vid ett utmiilningstillfälle före 

ikraftträdandet men har tiden för väckande av talan ej gått till ända före 
ikraftträdandet, får talan därefter väckas antingen vid den domstol som 
anges i den äldre bestämmelsen eller vid den domstol som anges i den nya 
bestämmelsen. 

27 Förslag till 

Lag om ändring i konsumentkreditlagen ( 1977: 981) 

Härigenom föreskrivs i fråga om konsumentkreditlagcn ( 1977: 981 )1 

dels att i 20 § ordet "utmätningsman,. skall bytas ut mot "kronofogde
myndigheten··. 

dels att 18 och 21 **skall ha nedan angivna lydelse. 

N11l'arande lyde/.~e Föreslagen lydelse 

18 §~ 

Om köparen vid avräkningen till
godoräknas ett större belopp iin 
kreditgivaren. får varan fltertagas 
endast om kreditgivaren betalar 
mellanskillnaden till köparen eller. 
när varan värderats av 11tmät11i11gs
ma11. nedsätter mellanskillnaden 
hos denne. 

Om köparen vid avräkningen till
godoriiknas ett större belopp än 
kreditgivaren. ff1r varan ätertagas 
endast om kreditgivaren betalar 
mellanskillnaden till köparen eller. 
niir varan värderats av krmudi1gde-
111y11dighete11. nedsätter mellan
skillnaden hos mv11dighete11. 

Har kreditgivaren för att kunna återtaga varan eller för att denna efter 
återtagande skall kunna brukas på avsett siitt måst betala skuld som åvilar 
köparen, får kreditgivaren vid tillämpning av första stycket avräkna sådan 
betalning mot mellanskillnad köparen till godo. 

Tillgodoräknas kreditgivaren ett större belopp än köparen. får kreditgi
varen ej kräva ut mellanskillnaden (restskulden) i annat fall än då varan har 
utsatts för betydande värdeminskning genom att köparen vanvårdat varan. 

1 Senaste lydelse av ~O * 1978: 598. 
~ Senaste lydelse 1978: 598. 
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21 ~ 

Handräckning får beviljas endast om det iir uppenbart att de förutsätt
ningar som anges i 15 * andra stycket föreligger. 

Har förbehåll om återtaganderätt använts i strid mot förbud enligt 15 * 
tredje stycket. får handriickning ej beviljas. 

Handräckning eller verkställigh·~t 
av dom. varigenom köpan:n har 
förpliktats att lämna tillbaka vara 
som sålts med förbehåll om återta
ganderätt, får ej beviljas beträffan
de vara som enligt 65 * utsiiknings
lagen (/ 877: 31 s. I J undantag1:s 
från utmätning. 

Handräckning eller verkställighet 
av dom. varigenom köparen har 
förpliktats att liimna tillbaka vara 
som sålts med förbehåll om återta
ganderätt. får ej beviljas bt:triiffan
de vara som enligt 5 kap. 1-3 H 
11tsiik11i111<shalke11 undantages från 
utmätning. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 

28 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1978: 599) om avbetalningsköp mellan nä
ringsidkare m. fl. 

Härigenom föreskrivs i friiga om lagen ( 1978: 599) om avbetalningsköp 
mellan näringsidkare m. fl. 

dels att i 11. 14 och 15 **ordet ··utmätningsman·· i olika böjningsformer 
skall bytas ut mot "kronofogdem:mdigheten ... 

dels att 10, 12 och 16-18 ** <;amt övergångsbestiimmclserna skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse 

Om köparen vid avriikningen till
godoräknas ett större belopp än säl
jaren. får varan återtagas endast om 
säljaren betalar mellanskillnaden 
till köparen eller, när varan har viir
derats av utmiitningsman. nedsi\1-
ter mellanskillnaden hos dc1111e. 

Fiirl'slagen lydelse 

Om köparen vid avräkningen till
godoräknas ett större belopp än siil
jaren. fär varan återtagas endast om 
säljaren betalar mellanskillnaden 
till köparen eller. när varan har vär
derats av kro111!fi1gdc111yndighete11, 
nedsiilter mellanskillnaden hos 
myndigheten. 

Har säljaren för att kunna ätertaga varan eller för att denna efter återta
gande skall kunna brukas på avsett sätt mfrst betala skuld som iivilar 
köparen. får säljaren vid tillämpning av första stycket avräkna sådan 
betalning mot mellanskillnad köparen till godo. 

Tillgodoräknas siiljaren ett större belopp än köparen. får säljaren inte 
kräva ut mer än mellanskillnaden (restskulden). 

12* 
Ansökan om handräckning skall göras skriftligen. Den skall inneh{1lla 

uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utestär obetald. Om 
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säljaren gör anspråk på dröjsmålsränta eller. i fall då avtalet innehåller 
förbehåll som avses i 6 § andra stycket. ersättning för reparation eller 
annan åtgärd beträffande varan. skall i ansökningen också uppges vad 
säljaren fordrar i den delen. Vid ansökningen skall fogas styrkt avskrift av 
den handling som anges i 11 §. 

Exekutionsavgift skall förskot
teras av sökanden, om 11t111iitni11gs
mannen begär det. Betalas inte för
skott inom förelagd tid. får hand
räckningen inställas. 

I fråga om handräckning enligt 
denna lag tillämpas bestämmelser
na om utmätning i 56. 59. 60 och 60 
a H utsöknings/agen (/877:31 s. 
/). 

Beslut i fråga om handräckning 
å1·erkla1<as hos <"iverexekutor. Mot 
iirerexekutor.1· hes/ut .f{lr talan ej 
föras. 

Exckutionsavgift skall förskot
teras av sökanden, om kronofi1gde
myndigheten begär det. Betalas 
inte förskott inom förelagd tid. får 
handräckningen inställas. 

I fråga om handräckning enligt 
denna lag tillämpas bestämmelser
na om rerkställighet i 16 kap. 10-
12 *§ utsiikningshalken. 

Talan mot beslut i fråga om hand
räckningfi"irs i lwrriitten genom he
H"iir. Besi·iir skall a1(fi"ira.1· inom tre 
1·eckor fi·tln det att hes/11tct ddgm·s 
klaganden. Mot horriittens hes/ut 
.fllr talan ej ji'iras. 

Är köparen eller säljaren missnöjd med värdering eller annan åtgärd vid 
handräckningen, är han oförhindrad att väcka talan mot den andre vid 
domstol. 

Visar inte säljaren att han har 
väckt talan vid domstol inom en 
månad efter det att handräckningen 
genomfördes eller. om förrättning
en inom den tiden har örerklagats. 
inom en månad efter det att ö1·er
exek11tors hes/ut meddelades. får 
köparen hos utmiitningsmannen 
lyfta belopp som har nedsatts enligt 
IO § första stycket. 

I fråga om handräckning gäller i 
övrigt 11tsiiknin[<.1·/agen (1877: 31 s. 
/) i tillämpliga delar. 

Visar inte säljaren att han har 
väckt talan vid domstol inom en 
månad efter det att beslutet om 
lwndriickning rann laga krafi mot 
honom, får köparen hos kronofog
demyndigheten lyfta belopp som 
har nedsatts enligt 10 § första 
stycket. 

I fråga om handräckning gäller i 
övrigt 11tsök11ingshalke11 i tillämp
liga delar. 

18 § 

Ansökan om verkställighet av dom varigenom köparen har förpliktats 
återlämna vara som har sålts genom avbetalningsköp görs skriftligen eller 
muntligen, varvid domen skall ges in. 

I fråga om verkställigheten till
lämpas 12 § tredje stycket. 14 § 
och, om ej annat följer av domen, 

I fråga om verkställigheten till
lämpas 14 * och. om ej annat följer 
av domen, 15 §. Beträffande talan 

15 *· Beträffande talan mot utmät- mot krmu~fogdemyndighetens vär-
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11ing.rnwnnen.1· viinlering tillämpas 
16 § andra och tredje styckena. 
Den tid m· en månad som anges i 
sistnämnda stycke räknas dock i 
fall då .förriittningen har 1frerk/a
gats ji·ån den dag dtl hes/ut m· ht!g
re instans vann laga krl{ft. 

46 
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dcring tillämpas 16 * andra och 
tredje styckena. 

Denna lag 1 träder i kraft den 1 juli 1979. Samtidigt upphävs lagen 
( 1915: 2191 om avbetalningsköp. 

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till eller avses 
annars däri lagrum som har ersa1ts genom föreskrift i den nya lagen skall i 
stället denna tillämpas. 

Äldre lag gäller fortfarande i frå
ga om köp som har ingåtts före den 
nya lagens ikraftträdande. 

Äldre lag gäller fortfarande i frå
ga om köp som har ingåtts före den 
nya lagens ikrn.fttrtidande. I s1iil/e1 

.mr JO.~ .f./iirde stycket och 14 * la
gn1 U9/5:2/9) 0111 m·hetalningskiip 
gäller dock 12 ~ tredje stycket och 
/6 § nya lagen. I/ad som sii!,IS om 
utsiikningslar.:en i 16 *lagen om m·
hetalningskiip skall i stiillct m·sc 11t
siikningshalke11. 

Denna lag2 träder i kraft den I januari 1982. 
När utmätningsmannen före ikraftträdandet har meddelat beslut i fråga 

om handräckning eller verkställighet, tillämpas äldre bestämmelser. 

29 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1927: 77) om försäkringsavtal 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1927: 771 om försäkringsavtal 1 

dels att i 118 § ordet "utsökningslagen" skall bytas ut mot "utsöknings
balken", 

dels att 58 och 123 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande /yddse Fiircslar.:cn lydelse 

58 §2 

Gäller försäkring å gods till förmån för någon, som till säkerhet för 
fordran har panträtt i godset, äge han. ändå att fordringen ej är till betal
ning förfallen. framför ägaren rätt att ur utfallande ersättningsbelopp utfå 
sin fordran, såvida icke ägaren genom att avhjälpa skadan eller på annat 

1 1978: 599. Senaste lydelse av övergångshcstiimmelserna 1978: 869. 
2 1981:000. 
1 Senaste lydelse av 118 ~ 1968: 622. 
2 Senaste lydelse 1978: 899. 
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sätt bereder panthavaren samma säkerhet som han ägt före försäkringsfal
lct. Lag samma vare. där försäkringen gäller till förmån för någon. som har 
rätt att kvarhålla godset till säkerhet för förfallen fordran. 

Ersättningsbelopp för gods. som 
är utmätt eller har tagits i anspråk 
genom betalningssäkring, skall. om 
horge11äre11 det yrkar, wgims till 
l/fmät11ingsmanne11. AI' ser crsiitt
ningsheluppet gods. som satts i 
kmrstad eller under ski11gri111;.~tör
hud, skall heloppt'!, diir part det 
äskar, l/fgil·as till Öl'erexekutor; 
och har denne att med heloppet.fiir-
fara på sätt i 160 § 11tsJkni11gslage11 
iirför där a\'settfall stadgat. 

Ersättningsbelopp för gods. som 
är utmätt. belagt med harstad eller 
taget i anspråk genom betalnings
säkring. skall utges till kro110Ji1gde
myndi1;heten, om 11tl1;011 part he1;iir 
det. 

I fråga om rätt för borgenär. som har panträtt i fastighet eller i tomträtt. 
att njuta betalning ur brandskadeersättning gäller, i stället för föreskrifter
na i 56 och 57 ** samt första och andra styckena i förevarande paragraf. 
vad som finnes stadgat i 86-88 ** samt i särskild lag. 

123 *3 

Fordran, som på grund av olycksfalls- eller sjukförsäkring innestår hos 
försäkringsgivarcn. må ej för gäld tagas i mät. 

Bestämmelsen i första stycket Bestämmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning enligt vad som hindrar ej utmätning enligt vad som 
föreskrives i 67 d .~ utsökningsla- föreskrives i 7 kap. l/fsök11i11gshal-
ge11 (1877:31 s. /). ken. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 58 * i dess nya lydelse gäller även sking

ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

30 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1927: 56) om nedsättning av pengar hos 
myndighet 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1927: 56) om nedsättning av 
pengar hos myndighet 

dels att i I. 2, 5. 6 och 8 ** ordet "överexekutor" skall bytas ut mot 
''länsstyrelsen··, 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 9 a *· av nedan angivna 
lydelse. 

3 Senaste lydelse 1976: 177. 
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Talan mot hcs/l/T m· liinsstvrelsen 
fiir.1· i ho1Tiittc11 genom hc.ffiir. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 
Ett ärende om nedsättning som är anhängigt hos överexekutor vid ikraft

trädandet skall även därefter handläggas av överexekutor. dock längst till 
utgången av år 1982. 

31 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1972: 180) om avrundning av vissa fordring
ar till helt krontal, m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1972: 180) om avrundning av 
vissa fordringar till helt krontal. m. m. 

dels att i 3 *ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen··. 
dels att 1 *skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse 

I den mån ej annat är föreskrivet i 
lag eller annan författning. skall 
domstol eller annan myndighet i 
fråga om fordran, som vid bristande 
betalning eller eljest indrives av llt

miitningsman såsom fordran i all
mänt mål, bestämma kapitalbelop
pet till helt krontal så, att överskju
tande öretal bortfaller. Ränta på 
fordringen skall avrundas till när
mast högre hela krontal. 

Med allmiint mtll m·ses i denna 
lag mål hos kronoj(Jgdcmyndighet 
om uttagande ar skatt eller rull. 
staten tillkommande m·g(ft eller lik
nande medel som jl/r uttagas ge
nom utmiitning utan fiiregtle11de 
dom. böter eller annat som indrii·es 
i samma ordning som höter. a1·gift 
till stat.1Terket enligt 1·atten/agen 
(/918:523) eller helopp som erlagt.1· 
m· allmiinna medel och enligt dom
stols hes/ut skall åtahetalas till 
statsl'erket. 

Föreslagen lydelse 

I den mån ej annat är föreskrivet i 
lag eller annan författning. skall 
domstol eller annan myndighet i 
fråga om fordran. som vid bristande 
betalning eller eljest imlrives av 
kron11fi1gdcmyndighct siisom ford
ran i allmänt mål. hestiimma kapi
talbeloppet till helt krontal s{1. att 
överskjutande örctal hortfaller. 
Ränta på fordringen skall avrundas 
till närmast högre hela knintal. 

I I kop. 6 !i 11t.1iikni11gsholke11 
.fi1111s bestämmelser om \'lid som 
lll'.H'S med ollmänt mät. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
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32 Förslag till 

Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979) 

Härigenom föreskrivs att 9 * förmånsrättslagen I 1970: 9791 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiirc.1-fagen lydelse 

9 ~~ 

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och 
efter den i 4-7 ** angivna numreringen. 

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt 
4 * 2 på grund av annan retentionsr~itt än som avses i 247 * sjölagen 
(1891:35s. Il. 

Förmånsrätt på grund av utmät
ning har företräde framför förmåns
rätt på grund av inteckning. vilken 
sökts samma dag som utmiitningen 
verkställdes eller senare. 

Utmätning ger företräde framför 
senare utmätning av samma egen
dom. Utmätning för flera fordringar 
på en gång ger lika rätt. Om det 
inbördes företrädet i övrigt mellan 
fordringar med samma slag av för
månsrätt finns för vissa fall särskil
da bestämmelser. 

Förmånsrätt på grund av utmät
ning har företräde framför förmåns
rätt på grund av fiiretagsinteck
ning. vilken har sökts samma dag 
som heslutet om utmätning medde
lades eller senare, och fra11!fi:ir Ji'ir
mllnsriitt på grund a1· annan in
teckning. 1·ilken har siikts samma 
inskril'flingsdag som ett ärende an
gäende anteckning om utmätning
en har tagits upp eller senare. 

Utmätning ger företräde framför 
senare utmätning av samma egen
dom. om ej annat .fii(icr m· 4 kap. 
30 § undra stycket eller 7 kap. 13 ~ 
utsiikningshalken. Utmätning för 
flera fordringar på en gång ger lika 
rätt. Om det inbördes förctriidet i 
övrigt mellan fordringar med sam
ma slag av förmånsrätt finns för vis
sa fall särskilda bestämmelser. 

Vad i denna paragraf föreskrives om förmånsrätt på grund av utmätning 
tillämpas även i fråga om förmånsrätt på grund av hetalningssäkring. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Om utmätning har beslutats före ikraftträdandet. gäller äldre bestämmel

ser. Var utmätningen inte fullbordad vid ikraftträdandet. skall utmätningen 
anses ha verkställts i och med ikraftträdandet eller, vid utmätning av lön 
som förfaller till betalning efter ikraftträdandet. när förfallotiden inträtt. 

1 Lagen omtryckt 1975: 1248. 
~Senaste lydelse 1978: 883. 

4 Riksda#ell 1980181. 8 sam/. Nr 24 
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33 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1966: 454) om företagsinteckning 

Härigenom föreskrivs att 4 * lagen ( 1966: 454) om företagsintcckning 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Numra11de lydelse Föreslage11 lydelse 

4 *I 
Företagsinteckning gäller i näringsidkarens lösa egendom. i den mån 

denna hör till den intecknade verksamheten och utgöres av 
I. inventarier. varor eller andra lösören, dock ej skepp och skepps

hygge. ej heller luftfartyg och sådan reservdel diirtill som kan omfattas av 
inteckning i luftfartyg. 

2. hyggnad eller annan anläggning som icke hör till tomträtt, 
3. arrenderätt. hyresrätt. rättighet som avses i 7 kap. 3 *jordabalken. 

bostadsrätt eller rätt till gruva eller annan gruvegendom. om riittigheten 
kan utmätas. 

4. nyttjanderätt till inventarier eller andra lösören. om rättigheten kan 
utmätas. 

5. patent. upphovsrätt eller annan rättighet av immateriell art. om rät
tigheten kan utmätas. 

6. fordran på vederlag för överlåtelse eller upplåtelse av egendom av 
sådant slag. som avses under 1-5, eller på ersättning med anledning av att 
sådan egendom skadats eller g:itt förlorad eller tagits i anspråk genom 
expropriation eller liknande förfarande. 

7. fordran på vederlag för arbc:te. 

Fiiretag.1·intcckni11g. som siik.1· 
samma dag som ege11dom beläg14s 
med krnrstad .för .fi1rdra11 eller se
nare. gäller ej i den harstadsbe
la14da egendomen. 

Överlåtes verksamheten, gäller inteckningen i överlåtarens fordran på 
vederlag, i vad detta avser egendom som vid överlåtelsen omfattades av 
inteckningen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 4 ~ i dess nya lydelse gäller även skingrings

förbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

1 Senaste lydelse 1973: 10f>7. 
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34 Förslag till 

Lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. I) 

Härigenom föreskrivs att 33, -~8. 237. 238, 249. 253, 254 och 28H* 
sjölagen ( 1891: 35 s. I) 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'{irande lydelse Fiiresfogen lydelse 

J3 *~ 
Anmälan av skepp eller skeppshygge för registrering eller ansökan om 

inskrivning av förvärv av sådan egendom skall avslås, om 
I. bestiimmelsen i 30 §första stycket ej iakttagits: 
2. egendomen ej kan regi-; tre ras enligt 11 *: 
3. sökanden ej styrker sitt förviirv: 
4. fångesmannens riitt ej är inskriven i registret, ehuru den hade kunnat 

inskrivas diir, och sökandens förvärv icke grundas på exekutiv försäljning: 
5. åheropad överlåtelse står i strid med en mot överlätaren på grund av 

förviirvsvillkor gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över egendo
men och överlåtarens åtkomst icke var inskriven när överlåtelsen ägde 
rum eller. om så var fallet. villkoret iir infört i registret eller införes däri 
samma inskrivningsdag som ansökningen göres: 

6. egendomen <1v överlåtaren tidigare överlåtits till annan och överlåta
rens åtkomst ej var inskriven när sökandens förvärv ägde rum eller, om så 
var fallet, inskrivning samma inskrivningsdag sökes för det tidigare förvär-
vet: 

7 . .fiJre uti.:ånge11 m· de11 inskri1·
ningsdag dd a11mii/11ingc11 eller 11n
siik11i11gen gi)res egendomrn bli1·i1 
.färemäl .f("ir k.1·(1rstad. skingrini.:s
.fi"irbud eller heta/11i11g1siikri11g till 
siikerhet .fiir anspråk mot iiralå
taren eller denne.fi"irsa/ls i konkurs: 

7. ege11domen har h/il'it föremål 
.fi'ir harstad eller hetalningssiikrini.: 
till siikcrhct }i"ir c·1t anspråk mot 
ii1·cr/å1are11 och l'tt ärende a11-
i.:i1e11dc anteckninR om åtgiirden 
har wgits upp senast pli den i11-
skrirni11gsdag då anmiilnini.:en eller 
ansiikningen görs eller t>rerlätaren 
har .fi"ir.rn11.1· i konkurs .fi"ire 111i.:ång
c11m·11iim11Ja inskrin1ingsdag; 

8. egendomen sålts exekutivt till annan iin sökanden: eller 
9. det iir uppenbart att förviirvel av annan grund är ogiltigt eller icke kan 

göras gällande. 
Första stycket 5-7 utgör ej hinder mot inskrivning av fiirviirv. om 

inskrivning av villkorlig äganderätt redan har beviljats på grund av samma 
förvärv. 

38 *' 
I skepps- eller skeppsbyggnadsregistret skall antecknas, när 
I. talan väckts om hävning eller återgiing <1v förvärv av registrerat skepp 

eller skeppshygge eller om hiittre riitt till s<ldan egendom eller eljest i fråga. 
som angår inskrivning: 

1 Lagen omlryckl 197'i: I ~89. 
'Senaste lydelse 1978:886. 
·' Senaste lydelse 197X:8~6. 
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2. mål som avses under I avgjorts genom dom eller slutligt heslut som 
vunnit laga kraft: 

3. ägare av registrerat skepp eller skeppshygge försalls i konkurs: 

4. registrerat skepp eller skcpps
byggc eller inskriven räll till sådan 
egendom hlivit föremill för kvar
stad. skingring\fi'irhud, hetalnings
säkring eller utmätning. konkurs
förvaltare begärt all regis I rerat 
skepp eller skeppshygge skall siiljas 
exekutivt. iigaren enligt JO~ andra 
stycket begärt all registrerat s\epp 
skall säljas exekutivt eller egendo
men sålts exekutivt: 

5. beslut som avses under 3 eller 
4 om konkurs. kvarstad. ski11g
ring.1:fi'irh11d. betalningssiikring eller 
utmätning upphiivts eller iitcrgätt 
eller fråga om exekutiv försiiljning 
av registrerat skepp eller skc:pps
byggc eller inskriven riitt till sftdan 
egendom eljest förfallit: 

4. registrerat skepp eller skepps
bygge eller inskriven riitt till sådan 
egendom hlivit fiircm{d för kvar
stad. betalningssiikring eller ut
mätning. konkursförvaltare hegiirt 
all registrerat skepp eller skepps
byggc skall säljas exekutivt. iigarcn 
enligt 10 * andra stycket begärt att 
regislrerat skepp skall siiljas exeku
tivt eller egendomen sålts exeku
tivt: 

5. beslut som avses under 3 eller 
4 om konkurs. kvarstad. betal
ningssiikring eller ulmiitning upp
hävts eller iitcrgätt eller fr;'iga om 
exekutiv försiiljning av regislrerat 
skepp eller skeppshvgge eller in
skriven riitt till sttdan egemlom el
jest förfallit: 

6. skepp eller skeppshygge sl<all avregistreras enligt någon i 16 *angiven 
grund men hinder mot avregistreringen möter enligt 17 ~: 

7. enligt 35 * beslut meddeJa;s att skepp eller skeppshygge skall avföras 
ur registret den dag registrering iiger rum utomlands. 

Ar eljest i lag eller annan författning föreskrivet att visst förhållande 
skall antecknas i skepps- eller :;keppshyggnadsre),!istret. skall det giilla. 

Anteckning i skeppsbyggnadsregistret skall överföras till skeppsregist
ret. om bygget öve1i'lires dit ~;åsom skepp. Registeranteckning skall av
föras. om den uppenharligen ej liingre kan vara av betydebe. 

K varslad dl('/" a11111111 lw11driick-
11i11g for fordran. hetriiffande vilken 
ansvarigheten iir begriinsad .. -;kall 
vägras och beviljad si'tdan iltgiird 
skall hiivas. om r..:daren inom riket 
hos rätten c//('I" iil'l'rcxck11tor ställer 
säkerhet för fulla ansvarighetsbe
loppet enligt 235 * jiimte ett av 111y11-
dighctc11 bestiimt tilliigg för riinta 
och kostnader i saken. Säkerheten 
mil :°1beropas gentemot alla horge
niirer. för vilkas fordringar giillcr 
begränsning till samma ansvarig
hetsbclopp. och -;kall anses vara 
stiilld till förmån för alla sf1dana 
borgeniirer. 

Har redaren ställt säkerhet för ett 

K varslad för fordran. hetriiffan
de vilken ansvarigheten iir begriin
sad. skall viigras och heviljad s:ldan 
t1tgiird skall hiivas. om redaren 
inom riket hos r;itten stiiller siiker
hct fiir fulla ansvarighetsbeloppcl 
enligt n5 * jiimte ett av riiUl'll be
sUimt tilliigg för riinta m:h kostna
der i saken. Siikerheten ./ilr ~thern
pas gentemot alla borgen;irer. för 
vilkas fordringar giiller begriinsning 
till samma ansvarighetshelopp. och 
skall anses vara stiilld till fiirmiin 
för alla sihlana borgeniirer. 

Har redaren stiillt siikerhet för ett 
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mindre helopp iin i första stycket 
avses och sHiller han därefkr hos 
samma myndighet säkerhet för 
återstoden. skall ock vad i första 
stycket stadgas äga tilliimpning. 

53 

Fiiresla1;e11 lydelse 

mindre belopp iin i försw -;tycket 
avses och stiiller han diireflcr hos 
samma domstol säkerhet för {iter
stoden. 'ikall ock vad i första 
stycket stadgas äga tilliimpning. 

Om redaren ställt full säkerhet efter vad i första eller andra styd;ct sägs. 
skall på hans yrkande tidigare stiilld säkerhet för fordran som avses med 
den fulla säkerheten frigivas. · 

Vad i denna paragraf är stadgat skall iiga mohvaramle tilliirnpning. om 
säkerheten ställts hos vederbörlig myndighet i Danmark. Finland eller 
Norge. 

K varslad clla 111111w1 lwndriick
ni11g för fordran. beträffande vilken 
ansvarigheten är begränsad. skall 
vägras och beviljad sådan åtgärd 
hävas. om redaren visar att han. 
innan åtgärden genomförts. utom 
riket ställt betryggande och för bor
genären tillgänglig säkerhet för fulla 
ansvarighetsbeloppet enligt 235 * i 
någon av följande hamnar: 

Kvarstad för fordran. heträffan
de vilkt:n ansvarigheten iir begrän
S<td. skall vägras och beviljad sådan 
tltgärd hi\vas. om redaren visar all 
han. innan åtgiirden genomförts. 
utom riket sUilh betryggande och 
för borgenären tillgiinglig siikerhet 
för fulla ansvarighetsbeloppet en
ligt 235 * i nägon av följande ham
nar: 

1. den hamn där den händelse inträffat varå fordringen grundas eller. om 
händelsen ej ägt rum i hamn. den första hamn som fartyget anlöpt efter 
händelsen: 

2. landsättningshamnen. om fordringen avser skada å person: 
3. lossningshamnen. om fordringen avser skada å last. 

Har i fall som avses i första 
stycket säkerheten ställts i annan 
ort än där angives. prövar rätten 
eller 1)1·erexekutor med hänsyn till 
omständigheterna. huruvida hand
riickningsåtgärd. som 1111 sagts, 
skall vägras eller hävas. 

Vad i första och andra styckena 
är stadgat gäller även om den utom 
riket ställda säkerheten icke mot
svarar det fulla ansvarighetsbclop
pet enligt 235 ~ men redaren inom 
riket hos rätten eller 1h·erexekutor 
ställer betryggande säkerhet for 
återstoden jämte ett av rä\ten eller 
,)1·erexekutor bestämt tillägg för 
ränta och kostnader i saken. 

Vad i denna paragraf är stadgat 
om hävande av lw11driick11i11g.1tlt
giird skall äga motsvarande till
lämpning i fråga om frigivande av 

Har i fall som avses första 
stycket säkerheten ställts annan 
ort än där angives. prövar rätten 
med hänsyn till omständigheterna. 
huruvida harstad skall vägras eller 
hävas. 

Vad i första och andra styckena 
iir stadgat giiller iiven om den utom 
riket ställda siikerheten icke mot
svarar det fulla ansvarighetsbelop
pet enligt 235 § men redaren inom 
riket hos rätten ställer betryggande 
säkerhet för återstoden jämte ett av 
rätten bestäm\ tillägg för rlinta och 
kostnader i saken. 

Vad i denna paragraf tir stadgat 
om hävandt: av krnrstad skall liga 
motsvarande tillämpning i fråga om 
frigivande av siikerhet. som stiillts 
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säkerhet. som ställts inom riket till 
befrielse från handriickningsät
!fiird. 

Säljes fartyg exekutivt i Sverige, 
upphör sjöpanträtt och retentions
rätl i fartyget sedan köpeskillingen 
erlagts, förutsatt att försäljningen 
blir bestående. 
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Viireslagen ly11fbe 

inom riket till hefrielse från krnr
stad. 

Säljes fartyg exekutivt i Sverige. 
upphör sjöpanträtt och retcntions
rätt i fartyget sedan Ji'irsiiU11i11gen 
har rnnnit /11ga krl{ii och kiipcskil
lingen erlagts. 

Borgenärerna ha rätt till betalning ur köpeskillingen i den ordning som 
gäller för utmätt egendom. Fordran. som är förenad med sjöpantriitl. får 
därvid bevakas till fullt belopp utan hinder av hestiimmclserna i 10 kap. om 
begränsning av redares ansvarighet men ger ej utdelning över det helopp 
som högst skall utgå enligt nämnda hestämmelser. 

Exekutiv försäljning av fartyg i friimmande stat skall erkiinnas med den 
verkan som angives i första stycket. om fartyget fanns inom den statens 
jurisdiktionsområde samt försäljningen verkstiillts i enlighet med den sta
tens lag och i överensstämmelse med bestämmelserna i 196 7 års internatio
nella konvention om sjöpanträtt och fartygshypotek. 

25H 

Utlämnas gods, som häflar for fordran. eller siiljes gods för fartygcts 
eller lastens behov. upphör sjöpanträtt i godset. 

Säljes gods exekutivt. upphör Säljes gods exekutivt. upphör 
sjöpanträtt däri sedan köpeskilling- sjöpanträtt däri sedan .f("ir.1ii(i11i11gen 
en erlagts . . Mrutsatt att försii(ining- har 1·1111ni1 laga krt!fi och köpcskil-
en blir bt'stäende. tingen erlagts. 

Den som utan borgenärens tillstånd lämnat ut gods. som enligt vad han 
insett eller bort inse häftade för fordran. svarar för vad som till följd därav 
ej kan utgå ur godset. Sådan ansvarighet har även mottagaren fi.ir fordran. 
för vilken han eljest icke skolat svara personligen. om han hade kiinnedom 
om fordringen när godset lämn~.des ut. 

Sjöpanträtt i inlastat gods upphör när ett år förflutit frän det att fordring
en uppkom. om ej före utgången av denna tid antingen talan väckts i laga 
ordning eller kvarstad eller utmätning. som sedermera åtföljes av exekutiv 
försäljning av godset. blivit säkerställd. Preskriptionstiden skall ej löpa 
medan laga hinder möter mot att godset belägges med kvarstad eller 
utmätes för borgenärens fordran. 

Har fordran kommit under dispaschörs behandling. anses talan om ford
ringen väckt. 

Vad i första stycket sägs om ver
kan av säkerställd utmätning gäller 
också när gods skall säljas exeku
tivt under konkurs, om försälj111ing 
begärts och godset omhändertagits 
av utmiitningsmannen eller eljest 
satts under hans insegel. 

Vad i första stycket sägs om ver
kan av säkerställd utmätning g~iller 
också när gods skall säljas exeku
tivt under konkurs. lim försäljning 
begärts och godset omhändertagits 
av krom~fäRdemyndigheten eller el
jest satts under my11digheten.1· inse
gel. 
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N11vara11de lydelse Fiireslagen lydelse 

283 *4 

Ansökan om inteckning skall avslås. om 
I. bestämmelserna i 282 *första stycket ej iakttagits: 
2. ansökningen strider mot 261 ~: 
3. ansökningen strider mot sädan pft grund av förviirvsvillkor mot sökan

den gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över egendomen. som 
införts i skepps- eller skeppsbyggnadsregistret eller införes däri samma 
inskrivningsdag som inteckningen sökes. od1 ansökningen icke medgivits 
av den till vars förmån inskränkningen giiller: 

4. skeppet eller skeppsbygget skall avregistreras: 
5. sökanden eller, om skeppet eller bygget äges av flera. någon av 

sökandena är i konkurs eller försättes i konkurs samma inskrivningsdag 
som inteckningen sökes och det icke visas. att skeppet. bygget eller ande
len ej hör till konkursboet: 

6. skeppet. bygget· eller andel 
däri eller villkorlig äganderätt där
till iir fön:mttl för kvarstad . . 1ki11g
rint;.1:fi"irb11d, betalningssäkring eller 
utmätning eller blir fiire111ål .fi"ir så
dan ått;iird sa111ma inskrin1ing1·dag 
som inteckningen sökes: eller 

6. skeppet. bygget eller andel 
däri eller villkorlig äganderätt där
till h11r hlirir föremål för kvarstad. 
betalningssäkring eller utmätning 
och efT iirende 11ngäe11de a11tcck-
11i11g om åtgiirdcn har tagits upp 
si•nasr pä den inskrirningsdag då 
inteckningen siik.1-, sål'ida ej i fråt;11 
0111 k.1·arstad ansiikningen har med
gefTs m· kro1w/i1gdemyndighete11: 
cl kr 

7. skeppet. bygget eller andel däri eller villkorlig ägamkriitt därtill från
gått sökanden genom exekutiv försiiljning. 

Har ärende angående inskrivning av sökandens förvärv uppskjutits. 
skall behandlingen av inteckningsansökningen uppskjutas på motsvarande 
sätt. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 33. 38. 237. 238 och 283 ** i der~1s nya 

lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdan
det. 

När ett mål angående k varslad handläggs av överexckutor efter ikraft
triidandet, tillämpas 237 och 238 ~~ i deras äldre lydelse. 

4 Senaste lydelse 1978: 886. 



LU 1980/81: 24 56 

35 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1955: 227) om inskrivning av rätt till luftf'ar
tyg 

Härigenom föreskrivs all 12. 30 och 41 **lagen 11955:227) om inskriv
ning av rätt till luftfartyg skiill ha nedan angivna lydelse. 

Nm·arandc lydelse Fiircs/agcn lydelse 

12 *I 
Upplyses att .fi"irc den dag in

teckning sökes eller ock s11111m11 
dag ansiikningen giire.1· den egen
dom .wm ansiikningen m·.wr tagit.\ i 
miit eller tagits i anspräk genom 
hl'falning.\siikring. och l'i.rns <'} 11 ft 
11t111iitni11gen elll'r hetalningssiil;
ringt.'n upphiirt att giilla. skall 1111-
sökningt>n ai·.,'fås. 

Utmätes iigaren tillko111111wuic 
riitt till andel i inteckning eller 
mrder iigare. l'ilken säd11n riitt till
kommer .. fiJrsatt i konkurs. l'ltre in
teckningshavaren. ändå att han be
tingat sig annat. pliktig att på begä
ran av 11tmiitnings11utnnen :eller 
konkursförvaltaren uppvisa in
teckningshandlingen för avskriv
ning. såsom i 29 * sägs. av det 
ägaren tillkommande beloppet. Se
dan avskrivning sålunda skett. må 
inteckning å det avskrivna beloppet 
med ränta meddelas på ansökan av 
utmiitningsmannen eller konkurs
förvaltaren. iindä att intccknings
medgivandet icke är tecknat ä sit
dan handling som i 5 * sägs. Hand
ling. på grund varav inteckning s~t
lunda meddelas. skall innehålla au 
beloppet förfaller till betalning sex 
månader efter uppsägning. 

1 Senaste lydelse 1978: 885. 

A11siikw1 11111 inteckning skall 11\'
slih. 0111 den eg1•m/11111 som 1111siik
ninge11 a1·scr har 11t111iitt.1·. helagr.1· 
med k\'11rst11ci eller tagits i 1111sprdk 
gc110111 ht.'t11l11i11gssiikring och 1'tt 
iirendt.' 1111gile11de anteckning 0111 

iltgiirdcn har tagits llflf> .H'nast pä 
dl'n inskrh'ningsdag dä i11tcckni11g
e11 siiks, sil rida t'.i i .fi·äga 0111 har
stad a11siikni11gcn har medgetts 111· 

kr111111fi1gde myndighet en. 

Fiirsiitt.1· iigarc. som har riitt till an
del i inteckning, i konkurs. iir in
teckningshavaren. ändfl att han be
tingat sig annat. pliktig att på begä
ran av konkursförvaltaren uppvisa 
inteckningshandlingen för avskriv
ning. såsom i 29 * sägs. av det 
ägaren tillkommande beloppet. Se
dan avskrivning sålunda skett. .filr 
int>.:ckning ptl det avskrivna belop
pet med riinta meddelas på ansökan 
av konkursförvaltaren. i"il'en 0111 in
teckningsmedgivandet icke är teck
nat 11å s<'1dan handling som i 5 * 
sägs. Handling. på grund varav in
teckning sålunda meddelas. skall 
innehålla att beloppet förfaller till 
betalning sex månader efter upp
sägning. 
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Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

41 ~ 2 

Då utmätning skett m· lt(f(fimyg 
eller lott däri eller till .l'ådant .fi1rtyg 
hörande, intecknade resen·delar el
ler då .l'ådan egendom har tagits i 
anspråk genom hetalningssiikring 
eller då jämlikt 71 § konkurslai;en 
äskats att lt{f(fartyg eller inteck
nade resen•delar till sådant ji1rtyg 
må utmätnings1•is säljas, skall. se
dan hel'is hiirom inkommit till in
skrirningsdomaren, å nästa in
skril'f1ingsdag giiras anteckning om 
förlul/lamlet i inskrivningshoken. 
Visa.I' att utmiitningen upphiil'ts el
ler att frclgan om egendomens ji'ir
sii(ining e(ie.l't j(Jrfallit eller all he
talnings.l'iikrinf,ten upphört att Riil
la, l'llrde ock det i boken antecknat. 

Har egendom b/ii·it såld i elen 
ordning som iir stadgad betri{fji111-
de försäljning av utmätt luj(fimyg 
och av utmätta, intecknade resen·
delar, varde anteckning därom ej: 
ter l'lld i .första stycket sägs infiird i 
inskril'ningsboken. niir handling 
som 1·isar köpeskillingens Ji:irdel
ning inkommer till inskril'f1ingsdo
maren. Var ege11domen intecknad, 
skall i inskril'l1ingsboken tillika an
tecknas den verkan som försii(i
ninf?etl enligt rad i 25 § stadgas 
mecl.fi'ir betriiff'ande inteckningen. 
Skedde ej försäljning, men skola 
ändock enligt mcl diirom iir siirskilt 
stadgat medel fi'irdelas mellan 
riittsägare i egendomen, skall mot-
Sl'arande anteckning göras niirfiir-
delnings/iingden inkomma. 

Har ett /u.f(filrtyg. en lott diiri el
ler i11tecknade re.1·ef1'delar utmiitt.1· 
eller har enligt 71 .~ konkurs/agen 
(1921: 225 J bcgiirrs atT ett lujijiirtyg 
eller inrecknade rcscrl'ddar skall 
sii/ja.1· i drn ordning som giiller för 
utmiitt sddan egendom eller har ut
miitningen upphiil·t.1· eller frågan 
om egendomen.i· .fi'irsä/jning m· an
nat skiil fi'irfallit. skall anteckning 
därom giiras i inskrirningshoken. 
Anteckning att egendomen har 
sålts utmiitningsri.1· skall ske. niir 
handling som risar köpeskillingens 
J('irclelning har inkommit. Har ett 
l1{fijiirtyg. en lott däri eller inteck
nade reserl'delar belagts med ki•ar
stad eller tagits i anspråk genom 
betalningssiikring eller har en så
dan cltg1ird upphiil'f.1· eller ätergiltt. 
skall anteckning diirom också gö
ras i inskril'flingsboken. 

Om inl'erkan på inteckning m· en 
exckuti1· .fi:irsii/jning eller m· rn 
myndighets fördelning al' medel 
skall anteckning g<'iras i inskrh·
ningshoken niir anmälan. bel'is el
ler fördelningsliingd som ut1·isar 
fiirhilllandet har inkommit. 

I 
I 

Har domstol beträffande inteckning i luftfartyg meddelat förklaring som 
i 26 * sägs, åligger det domstolen att därom översända bevis till inskriv
ningsdomaren. som har att å nästa inskrivningsdag göra anteckning om 
förhållandet i inskrivningsboken. 

~Senaste lydelse 1978: 885. 
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Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 12 och 41 §§i deras nya lydelse gäller även 

skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 
Om ett ärende angående avskrivning på en inteckningshandling med 

anledning av utmätning har tagits upp på en inskrivningsdag före ikraftträ
dandet. gäller 30 § i dess äldre lydelse. 

36 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1955:. 229) i anledning av Sveriges tillträde 
till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande aY rätt 
till luft fartyg 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen ( 1955: 229) i anledning av Sveriges 
tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt 
till luftfartyg skall ha nedan angivna lydelse. 

N111"ara11de lydelse 

Verkan i förhållande till tredje 
man av inskrivning. varom för
mäles i 2 §. bedömes enligt lagen i 
den stat där rätten är inskriven. Där 
luftfartyg här i riket utmätts cl.ler 
belagts med kvarstad eller ski!!g
ri11g.1jiirh11d eller luftfartyg omfat
tas av konkurs. som intriiffat här i 
riket. och gäldenären med vetskap 
därom träffat det avtal. som ligger 
till grund för inskrivningen. må 
denna dock ej till förfång för utsök
ningsborgenären eller konkurshor
genärerna eller för köparen vid exe
kutiv försäljning åberopas i vidnre 
mån än som följer av svensk lag. 

Fåreslagen lydelse 

Verkan i förhållande till tredje 
man av inskrivning. varom för
mäles i 2 §. bedömes enligt lagen i 
den stat där rätten är inskriven. Där 
luftfartyg här i riket utmätts eller 
belagts med kvarstad eller luftfar
tyg omfattas av konkurs. som in
träffat här i riket. och gäldenären 
med vetskap därom träffat det av
tal. som ligger till grund för inskriv
ningen. må denna dock ej till för
f<lng för utsökningshorgeniiren eller 
konkursborgenärerna eller för kö
paren vid exekutiv försäljning åbe
ropas i vidare mån iin som följer av 
svensk lag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 3 ~·i dess nya lydelse gäller iiven skingrings

förhud som har meddelats före ikraftträdandet. 
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37 Förslag till 

Lag om ändring i luftfartslagen {1957: 297) 

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 3 * luftfartslagen (1957:297) 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse FiireslaRetl lydt>lse 

12 kap. 

3 * 
Angående frihet från kvarstad 

och skinwing.1forb11tf för vissa luft
fartyg är särskilt stadgat. 

Angående frihet från kvarstad 
för vissa luftfartyg iir siirskilt stad
gat. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

38 Förslag till 

Lag om ändring i växellagen ( 1932: 130) 

Härigenom föreskrivs i rr;iga om viixellagcn ( 1932: 130J 1 

dels att 95 * skall upphöra att giilla. 
dels att i 88 * ordet '"utmiitningsmannen" skall bytas ut mot "kronofog

demyndigheten·'. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

39 Förslag till 

Lag om ändring i checklagen (1932: 131) 

Härigenom föreskrivs i frf1ga om checklagen ( 1932: 131 )1 

dels att 73 s skall upphöra att giilla. 
dels att i 66 *ordet "utmätningsmannen·· skall bytas ut mot "kronofog

demyndigheten··. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

' Lagen omtryckt 1979: 643. 
1 Senaste lydelse av XX * 1964: 666. 
1 Senaste lydelse av 6() * 196..\: ()67. 
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40 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1970: 5%) om förenklad aktichantering 

Härigenom föreskrivs att 12 ~ lagen ( 1970: 596) om förenklad aktichan
tering skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse 

Den som med skriftlig handling 
visar att han till följd av uppdrar 
eller pantsättning eller rfi grund av 
villkor i testamente eller g{1vobrev 
har rätt att i stället for den i akticbo· 
ken införde aktieägaren lyfta utdel
ning och mottaga emissionsbevi~ 

och, vid fondemission. brev på ny 
aktie. skall rå hegiiran urptagas i 
en särskild förteckning. Detsamma 
gäller förmyndare eller god man för 
aktieägare eller vid konkurs kon
kursförvaltaren eller vid utmätning 
a1· eller kvarstad på aktier utmiit-
11i11gs11111nne11. 

I förteckningen skall för si/dan 
person som avses i första stycket 
antecknas samma uppgifter som en
ligt 8 ~ andra stycket skall införas i 
aktieboken om aktieägare. Av för
teckningen skall iiven framgå den 
rätt som tillkommer honom. Sådan 
anteckning skall avföras. när det vi
sa~:'att rätten upphört. 

Fiirt'slagen l_l'dl'ise 

Den .-;om med skriftlig handling 
visar att han till följd av uppdrag 
eller rantsättning eller rit grund av 
villkor i testamente eller gf1vobrev 
har riitt att i stiillet för den i aktiebo
ken införde aktieiigaren lyfta utdel
ning och mottaga emissionsbcvis 
m:h. vid fondt•mission. brev p{t ny 
aktie skall r•I hegiiran urrtagas i en 
siirskild förteckning. Detsamma 
giiller förmyndare eller god man for 
aktieiigare eller vid konkurs kon
kursförvaltaren eller vid utmiitning. 
kvarstad eller hetal11i11gssiikri11g 
m·seendc aktier kw11uj(1gd1·m.rn
dighete11. 

I förteckningen skall för den som 
avses i första stycket antecknas 
samma uprgifter som enligt X * 
andra stycket skall införas i aktie
boken om akt ieiigare. Av förtc..:k
ningen skall även framgii den riitt 
som tillkommer den som arses i 
.f("irsto st_l'ckl't. Sådan anteckning 
skall avföras. niir det visas att riit
ten upphört. 

Uppgift ur förteckningen får ej liirnnas ut till annan utan samtycke av den
som beröres av forhällanden som antecknats i förteckningen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

41 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1934: 239) om bulvanförhällande i fråga om 
aktier i vissa bolag 

Härigenom föreskrivs i fräga om lagen ( 1934: 239) om hulvanförhållandc 
i fråga om aktier i vissa bolag 

dels att i 2 och 9 ss ordet "överexekutor" i olika böjningsformer skall 
bytas ut mot "kronofogdemyndigheten" i motsvarande form. 

dels att 3. 4 m:h 10 **skall ha nedan angivna lydelse. 
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N11l't1ranJe lydelse Fiireslagcn lydelse 

3 ~I 

Då aktier skola säljas efter vad i 
2 ~ sägs. skall försäljningen ske ä 
ojfi'ntlig auktion i den ordning 
1·arom stadgas i fi"irordningen den 
23 oktober 1914 om rnd ridfiirsii/j
ning m· 1·iirdepapper i 1·is.rn fi1ll 
skall iakttagas; dock må örerexc
kutor på hegäran av hulvanen med
giva försäljning i annan ordning. så
framt skäl därtill visas. 

Försäljning av aktierna il <~ff'ent
lig auktion skall efter ii1·erexek11tors 
bestämmande iiga rum i Stockholm 
t'ller annan stad där särskild m· sta
de11s handels- och sji~fart.rniimnd 

antagen mäklare finnes. På a11k
rio11en får bulvanen ej själv inropa 
aktierna. Inflytande medel skola 
upphäras av utmiitningsmw111en i 
den stad där fiirsii/jningen iiger 
rum. I övrigt skall i ärendet i 
tillämpliga delar så anses, som om 
aktierna utmätts till gäldande av 
fordran hos hulvanen. Bestiimmel
sema i 93 § 2 och 3 mom. 11tsiik
ni11gslagen äga dock ej tillämpning 
i fråga om försäljningen. Äro ak
tierna pantsatta m· bulranen. skall 
fi'irsii/jning ske med bibehållande 
m· panthm·arens rätt, när ej denne 
nöjes med att för sin betalning häl
la sig till köpeskillingen. Bulvanen 
är pliktig att betala kostnad som ej 
kan gäldas ur Jen försålda egendo
men i enlighet med 198 § utsök
nings/agen. 

Har ii1·erexekutor medgivit för
säljning i annan ordning än som 
stadgas i förordningen den 23 vkto
her 1914, skola aktierna ställas un
der vård och förvaltning av god 
man l'aromfi'irmiiles i lagen om för
mynderskap. Gode mannen rare 
pliktig att i samråd med bulvanen, 
inom tid som med hänsyn till om
ständigheterna kan anses skälig. 
föranstalta om försäljning av ak-

1 Senaste lydelse 1967: 145. 

Då aktier skall säljas efter vad i 
2 ~ siigs. skall försäljningen ske ge
nom f(nulkommissioniir. Kn11u~f(1g
demv11dighete11 får dock på begäran 
av hulvanen medgiva försäljning i 
annan ordning. såframt skäl därtill 
visas. 

Vid försäljning av aktierna ge
nom fimJko111111issio11iir giiller Ji'il
ja11de. Bulvanen för ej sjiilv kiipa 
aktierna. Inflytande medel skall 
uppbäras av kr011t!fi1gc/emyndighe
tcn. I övrigt skall i iirendet i tillämp
liga delar så anses, som om aktierna 
utmätts till gäldande av fordran hos 
bulvanen. Bc.1tii111111dsen i 9 kap. 
4 * fiirsta stycket utsök11i11gshalkc11 
tilliimpas dock ej i fråga om försälj
ningen. Bulvanen är pliktig att beta
la kostnad som ej kan gäldas ur den 
försålda egendomen i enlighet med 
17 kap. 7 .~ utsiikningshalken. 

Har kr<1fll!fi1gdemyndighete11 
medgivit försäljning i annan ord
ning än i.:cnmn .fimdkon1111issio11iir, 
skall aktierna ställas under viird 
och förvaltning av god man som 
a1·ses i 18 kap . .fi'iriildrabalken. 
Gode mannen cir pliktig att i samråd 
med bulvanen, inom tid som med 
hänsyn till omständigheterna kan 
anses skälig. föranstalta om försälj
ning av aktierna. Gode mannen har 
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Nurnrande lydelse 

tierna. Gode mannen har att, då 
årsräkning eller sluträkning av
gives. insända en avskrift av räk
ningen till ii1·erexekutor. 

Under rättegången mot hull'luu·n 
må domstolen. när skäl därtill ärcJ, 
förordna, att de aktier hulvanför
hållandet avser sko/11 beläggas m1::d 
kvarstad. diirest de antriiffas hos 
bulvanen eller någon som av bul
vanen erhållit dem s;'isom pant eller 
som innehar dem för bulvanens el
ler panthavarens räkning. Aklaga
rcn må ock hos t)1·c•rc.rck11tor hegii
ra fiirordnandc 0111 krarstad .. \O!ll 

nyss sagts. 
Förordnas om aktiernas försföj

ning efter vad i 2 * sägs. skall tillika 
i utslaget meddelas förordnande 
om kvarstad å aktierna eller. lbr 
sådant förordnande redan givits. 
förklaring att detta skall äga be
stånd. Vinner wslaget laga kraft. 
skola sedan sex månader däreft·~r 
förflutit aktierna, om å dem kvar
stad blivit lagd. på begäran av ii1w
e.rek11tor utlämnas till denne'. diir de 
ej inneha\'as såsom pant. Om för
säljningsförordnande ej meddelas 
eller meddelat lörsilljningsförord
nande varder i högre rätt 11pphii1·1. 
priil'e domstolen i utslaget. huruvi
da förut meddelat förordnande om 
kvarstad skall flterkallas eller äga 
bestånd till dess utslaget vunnit 
laga kraft. 

Kvarstad varom nu iir sagt ut
göre ej hinder för bulvanen att. in
till dess sex månader förllutit friin 
det förordnande om försäljning en
ligt 2 ~ vunnit laga kraft. avyttra 
aktierna till någon som enligt lag 
äger förvärva dem; dock mä ak
tierna ej utlämnas med mindre 
iii•erexekutor därom förordnat. 

2 Senaste lydelse 1946: 833. 

62 

Fiireslagen lydel.\e 

att. d[1 årsräkning eller sluträkning 
avgives. insända en avskrift av riik
ningcn till kro11t~/(1gdc111yndighcten. 

Domstolen kan niir det .finns skäl 
därtill. förordna. att de aktier bul
vanförhållandct avser skall beliig
gas med kvarstad. om de anträffas 
hos bulvanen eller någon som av 
bulvanen erhållit dem såsom pant 
eller som innehar dem för bulva
nens eller panthavarens räkning. 

Förordnas om aktiernas försälj
ning efter vad i 2 ~sägs, skall tillika 
i domen meddelas förordnande om 
kvarstad å aktierna eller. där sådant 
förordnande redan givits. förklaring 
att detta skall äga bestånd. Vinner 
domen laga kraft. skall sedan sex 
månader därefter förllutit aktierna, 
om å dem kvarstad blivit lagd. på 
begäran av den kronc~/(Jgdemyn

dii:het som m·se.\· i 2 och 3 !$!$ utliim
nas till denna. Om försäljningsför
ordnande ej meddelas eller medde
lat försäljningsförordnande upp
hiii·.\· i högre rätt. skall domstolen i 
domen priii·a. huruvida förut med
delat förordnande om kvarstad 
skall äterkallas eller äga bestånd till 
dess domen vunnit laga kraft. 

K varslad varom nu är sagt utgiJr 
ej hinder för bulvanen att. intill 
dess sex m~tnader förllutit från det 
förordnande om försäljning enligt 
2 * vunnit laga kraft. avyttra ak
tierna till n{1gon som enligt lag äger 
förvärva dem; dock jllr aktierna ej 
utlämnas med mindre den krono
.fogdemyndighct som a1·sc.1· i 2 och 
3 !$!$ därom förordnat. 
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Nuvarande lydelse 

Klagan ö1·er ö1·erexek11tors be
slut i iirende som omfurmiiles i 3 .Q 

får.Ha stycket fi"ire.1· i den ordning 
som i utsöknings/agen stadgas 1111-

xående klagan åver å1·ercxek111ors 
/I/slag i utsökningsmål. 

Mot örerexekutors hes/ut i .fi"åga 
om harstad må talan ej.fl'iras. 

63 

Föres/axen lydelse 

Talan mot kro111di1gdemy11dighe
tens beslut enligt denna lag fi"ir.1· i 
den ordning som .fi'ireskril·s i 11tsiik-
11i11gsha/ke11. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Har en domstol före ikraftträdandet meddelat ett förordnande som avses 

i 2 §, skall ärendet även därefter handläggas av överexekutor, dock längst 
till utgången av år 1982. Ärendet får även dessförinnan överlämnas till 
kronofogdemyndigh.eten, om det är lämpligt. När ärendet handläggs av 
överexekutor. tillämpas i fråga om uppbärande av medel som inflyter vid 
en försäljning på offentlig auktion 3 ~ andra stycket tredje meningen i 
paragrafens äldre lydelse. 

Har en åklagare före ikraftträdandet yrkat kvarstad hos överexekutor. 
skall målet även därefter prövas av överexekutor. 

I fråga om talan mot överexekutors beslut tilliimpas 10 § i dess äldre 
lydelse. 

42 Förslag till 

Lag om ändring i patentlagen (1967: 837) 

Härigenom föreskrivs att 54 § patentlagen ( 1967: 837) 1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Fiireslagen lydelse 

54 § 

Avstår patenthavaren skriftligen hos patentmyndigheten från patentet, 
skall myndigheten förklara patentet upphört. 

Är patent utmätt eller är tvist om 
överföring av patent anhängig, må 
patentet icke förklaras upphört så 
länge utmätningen består eller tvis
ten icke blivit slutligt avgjord. 

Är patent utmätt. belagt med 
knirstad eller tagel i 1111.1präk ge
nom hetalningssiikring eller är tvist 
om· överföring av patent anhängig. 
får patentet icke förklaras upphört 
så länge utmätningen, kl'ars1aden 
eller betalningssiikringen består el
ler tvisten icke blivit slutligt av
gjord. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 54 ~ i dess nya lydelse gäller även sking

ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

J Senaste lydelse 1937: 456. 
1 Lagen omtryckt 1978: 149. 
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43 I•örslag till 

Lag om ändring i mönsterskyddslagen ( 1970: 485 I 

Härigenom föreskrivs att 33 :i milnsterskyddslagen I 1970: 485 I skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·11ri111dc lydel.1t' Fiircs/age11 /Ydd.H' 

33 * 
Om mönsterhavare skriftligen hos registreringsmyndigheten avst{lr fr{m 

mönsterrätten. skall myndigheten avföra mönstret ur registret. 

Är mönsterrätt utmätt eller är 
tvist om överföring av registrering 
anhängig. får mönstret icke på he
gäran av mönsterhavaren avföras 
ur registret så länge utmätningen 
består eller tvisten icke blivit slut
ligt av~ord. 

Är mönsterr~itt utmätt. hdagd 
med krnrstlllf eller tagen i 1111.1prdk 
genom heta/11i11gssiikri11g eller är 
tvist om överföring av registrering 
anhiingig. får mönstret icke pfi he
giiran av miinsterhavaren avföras 
ur registret s;[ liinge utmiitningen. 
ki·arstadc11 eller het11/11i11gssiikri11g
e11 består elkr tvisten icke hlivit 
slutligt avgjord. 

Denna Jag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 33 * i des~ nya lydelse gäller iiven sking

ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

44 Förslag till 

Lag om ändring i växtförädlarrättslagen ( 1971: 392 l 

Härigenom föreskrivs alt 34 ~ viixtför:idlarriittsl<Jgcn I 1971: 392 I sk<Jll ha 
nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Föresl11ge11 lydelse 

34 * 
Om sortinnehavaren skriftlig1:n hos växtsortniimnden avstär frlin viixt

förädlarrätten. skall nämnden avföra växtsorten ur registret. 

Är växtförädlarrätt utmätt eller 
är tvist om överföring av registre
ring anhängig. får sorten icke pti he
gäran av sortinnehavaren avföras 
ur registret så länge utmiitningen 
består eller tvisten icke blivit ~.lul
ligt avgjord. 

Är viixtförädlarrätt utmiitt. hc
lagd med k1•ar.1·1ad eller wge11 i an
sprtlk genom het1i/11i11gssiikri11g el
ler iir tvist om överföring av regist
rering anhängig. för sorten icke pä 
hegärnn av sortinnehavaren <Jvföras 
ur registret sil liinge utmätningen. 
kl'l1rstadc11 eller hctal11i11gssäkri11g
c11 består eller tvisten icke blivit 
slutligt avgjord. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 34 * i dess nya lydelse gäller iiven sking

ringsförbud som har meddelats före ikrnfttriidandet. 
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45 Förslag till 

Lag om ändring i brottsskadelagen (1978: 413) 

Härigenom föreskrivs att 16 § brottsskadelagen ( 1978: 413) skall ha ne
dan angivna lydelse. 

N11varande lydelse Föreslagen lydelse 

16 § 

Anspråk på brottsskadeersättning får inte överlåtas innan ersättningen 
är tillgänglig för lyftning. 

Anspråk på brottsskadeersätt
ning med anledning av personskada 
får inte tagas i mät för den skadeli
dandes skuld. Utmätning av livrän
tebelopp kan dock ske enligt vad 
som föreskrivs i 11tsöknings/agen 
(1877:31 s. /). 

Anspråk på brottsskadeersätt
ning med anledning av personskada 
får inte tagas i mät för den skadeli
dandes skuld. Utmätning av livrän
tebelopp kan dock ske enligt vad 
som föreskrivs i 7 kap. 11tsöknings
halken. I fråga om förh11d mot ut
mätning sedan ersättning har heta
lats ut tillämpas 5 kap. 7 .Q andra 
stycket utsökningshalken. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

46 Förslag till 

Lag om ändring i trafikskadelagen (1975: 1410) 

Härigenom föreskrivs att 29 ~ trafikskadclagen (1975: 1410) 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N11varande lydelse Föreslagen lydelse 

29 § 

Fordran på trafikskadeersättning 
med anledning av personskada får 
ej tagas i mät för den skadelidandes 
skuld. Utmätning av livräntebelopp 
kan dock ske enligt vad som före
skrives i 11tsöknings/agen (1877: 31 
.I'. /). 

1 Lagen omtryckt 1977: 949. 

5 Riksdagen 1980181. 8 sam/. Nr 24 

Fordran på trafikskadeersättning 
med anledning av personskada får 
ej tagas i mät för den skadelidandes 
skuld. Utmätning av livräntcbelopp 
kan dock ske enligt vad som före
skrives i 7 kap. 11tsökningshalken. 1 
fråga om .fi'irhud mot utmätning se
dan ersiittning har heta/af.I" ut gäl
ler 5 kap. 7 * andra stycket utsiik
ningsbalken. 
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Försäkringsanstalt får kvitta fordran på självriskbelopp enligt 21 * mot 
försäkringstagarens fordran hos anstalten. Fordran på ersättning som 
avses i 24 § andra stycket får kvittas mot fordran som innehas av den 
försäkringspliktige. 

Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får ej i 
vidare mån än som följer av 19 !i överlåtas innan ersättningen är tillgänglig 
för lyftning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

47 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1967: 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor 

Härigenom föreskrivs att lf. * lagen ( 1967: 663) om tillägg till vissa 
trafiklivräntor skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

)6 *I 
Fordran hos försäkringsinrättning på tillägg enligt denna lag får ej utmä-

tas. 

Bestämmelsen i ·första stycket 
hindrar ej utmätning av livräntt:be
lopp enligt vad som föreskriv1~s 
utsöknings/agen (1877: 31 s. I). 

Bestämmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning av livräntebe
lopp enligt vad som föreskrives i 7 
kap. utsök11i11gshalke11. 

lfräga omfiirhud mot 11tmiitning 
sedan tillägg har betalats ut i:iiller 
5 kap. 7 § andra stycket 11tsiik
ningshalken. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

48 Förslag till 

Lag om ändring i förordningE~n (1967: 666) om tillägg till vissa trafik
livräntor, som utgår av statsmedel, m. m. 

Härigenom föreskrivs att 6 §förordningen ( 1967: 666) om tillägg till vissa 
trafiklivräntor. som utgår av si:atsmedel. m. m .. skall ha nedan angivna 
lydelse. 

1 Senaste lydelse 1973: 216. 
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Nuvarande lydelse Föres/age11 lydelse 

6 *I 
Fordran hos staten eller försäkringsinrättning på tillägg enligt denna 

förordning får ej utmätas. 

Bestämmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning av livräntebe
lopp enligt vad som föreskrives 
utsök11i11gslage11 (1877:31 s. /i. 

Bestämmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning av livräntebe
lopp enligt vad som föreskrives i 7 
kap. utsiikni11gshalke11. 

I fråga om .förhud mot utmiit11ing 
sedan tillägg har betalats ut [:iiller 
5 kap. 7 § andra stycket utsök-
11i111:sbalke11. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

49 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 214) om tillägg till vissa ansvarslivrän

tor 

Härigenom föreskrivs att 11 ~ lagen ( 1973: 214) om tillägg till vissa 
ansvarslivräntor skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 * 
Fordran hos försäkringsinrättning på tillägg enligt denna lag fär ej utmä-

tas. 

Bestämmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning av livräntebe
lopp enligt vad som föreskrives 
utsök11ingslage11 (1877: 31 s. I J. 

Bestämmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning av livräntebe
lopp enligt vad som föreskrives i 7 
kap. 11tsök11i11gshalke11. 

I fi"åga om fiirhud mot utmiitni111: 
sedan tilliig{: har betalats 111 gäller 
5 kap. 7 § andra stycket 11tsök-
11ingsba/ke11. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

50 Förslag till 

Lag om ändring i kungörelsen (1971: 14) om tillägg till vissa statliga 
skadelivräntor, m. m. 

Härigenom föreskrivs att 9 *kungörelsen (1971: 14) om tillägg till vissa 
statliga skadelivräntor. m. m., skall ha nedan angivna lydelse. 

1 Senaste lydelse 1973: 217. 
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Numrande lydelse. Fiireslagen lydelse 

9 ~ 
Fordran hos staten eller försäkringsinrättning på tillägg enligt denna 

kungörelse får ej utmätas. 

Bestämmelsen i första st:icket 
hindrar ej utmätning av livräntebe
lopp enligt vad som föreskrives i 
utsöknings/agen. 

Bcstiimmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning av livräntebe
lopp enligt vad som föreskrives i 7 
kap. utsiikningshal ken. 

l.fi·äga 0111 .fi'irhud mot utmiitning 
sedan tillägg har heta/ars ut gälla 
5 kap. 7 * andra stycket 11/.\'iik
ningshalkcn. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

51 Förslag till 

Lag om ändring i konkursla;gen ( 1921: 225 I 

Härigenom föreskrivs i fråga om konkurslagen I 1921: 225l 1 

dels att i 24 *orden '"utsökningslagcn ( 1877: 3 I s. I)"' skall bytas ut mot 
"utsökningsbalken". 

dels att 1 I. 14 a. 14 b. 27. 38. 54. 71. 73. 74. 76. 81. 97 och 208 **skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·arande lydelse Fiires/agen lwlelse 

Il *2 
Har borgenärs fordran fastställts 

av domstol eller har domstol enligt 
lagsökningslagen ( 1946: 8081 med
delat bevis att utmätning för ford
ringen får äga rum. skall denna god
tagas som stöd för behörighc·t att 
söka gäldenären i konkurs utan 
hinder av att beslutet ej vunnit laga 
kraft. om det ej förordnats att be
slutet icke får verkställas. Dct
sammll giillcr, niir ö1·crexek11tor 
meddelat ji.ircskr!fi om l'erkstiil
/ighet m· ski(icc/0111 och ej annor/1111-
da fi"irordnats 111• hiigre myndighet 
ellcr m· domstol, där talan mot skil-
jed11111en är anhängig. 

Har borgeniirs fordran faststiillts 
av domstol eller har domstol enligt 
lagsökningslagcn ( 1946: 808) med
delat bevis att utmiitning för ford
ringen får äga rum. skall denna god
tagas som stöd för behörighet att 
söka gäldcniiren i konkurs utan 
hinder av att beslutet ej vunnit laga 
kraft. om det ej förordnats att be
slutet i<.:kc får verkställas. 1:·11 .fi1rd
ra11 som har .fas/.\'tiillts genom skil
jedom skall också godtll.1·. 11111 .1'kil
jed11111e11 .fi1r 1·akstiillas enligt 3 
kap. 15 ella 16 .~ 11tsiik11ingshalkcn 
och en domstol inte har meddelat 
ett stldllnt Ji'irordnande s11111 m·scs i 
IX * i s<1111111a ka{litel. 

I andra fall än som avses i första stycket skall borgcniircn styrka ford-
ringen. 

1 Senaste lvdclsc av 24 ~ 1975: 244. 
~ Senaste lydelse 1975: 244. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

14 a §3 

Föreligga sannolika skäl för bifall 
till konkursansökan och kan det 
skäligen befaras att gäldenären un
dandrager egendom. får konkurs
domaren eller rätten. om särskild 
anledning förekommer. förordna 
om kvarstad eller skingring.~förbud 
på gäldenärens egendom i avvaktan 
på prövning av ansökningen. Där
vid skall vad som enligt 15 kap. rät
tegångsbalken gäller om kmrstad 
och skingringsförbud äga motsva
rande tillämpning, om ej annat 
följer av denna lag. Konkursdo
maren eller rätten får medgiva un
dantag från beviljad säkerhetsåt
gärd. 

Föreligga sannolika skäl för bifall 
till konkursansökan och kan det 
skäligen befaras att gäldenären un
dandrager egendom. får konkurs
domaren eller rätten, om särskild 
anledning förekommer. förordna 
om kvarstad på gäldenärens egen
dom i avvaktan på prövning av an
sökningen. Därvid skall vad som 
giiller om ki-arstad .Mr fordran som 
beriljas enligt 15 kap. riittegångs
balken äga motsvarande tillämp
ning. om ej annat följer av denna 
lag. Detta gäller dock ej bestäm
melsen i 16 kap. 15 ~andra stycket 
utsökningsbalken. Konkursdoma
ren eller rätten får medgiva undan
tag från beviljad kvarstad. 

14 b §4 

Föreligga sannolika skäl för bifall till konkursansökan och kan det skäli
gen befaras att gäldenären genom att begiva sig från riket undandrager sig 
skyldighet eller överträder förbud som enligt denna lag gäller i konkurs. får 
konkursdomaren eller rätten. om särskild anledning förekommer. förbjuda 
gäldenären att i avvaktan på prövning av ansökningen begiva sig från riket. 
Meddelas sådant reseförbud. får i samband därmed eller senare gäldenären 
åläggas att lämna ifrån sig sitt pass till kronofogdemyndighet som konkurs
domaren eller rätten bestämmer. Är reseförbud uppenbart otillräckligt. får 
gäldenären häktas. 

Om gäldenären är juridisk person. äger första stycket tillämpning även 
på styrelseledamot. verkställande direktör och likvidator som avgått eller 
entledigats senare än ett år före dagen då konkursansökan kom in till 
konkursdomaren. 

Beträffande säkerhetsåtgärd som 
avses i denna paragraf äga bestäm
melserna om reseförbud i 15 kap. 
rättegångsbalken motsvarande till
lämpning, om ej annat följer av den
na lag. Säkerhetsåtgärd kan ej hind
ras av att pallt eller borgen ställes. 
Ej heller kan beviljad säkerhetsåt
gärd hävas av sådan anledning. 
Kostnaden för häktning skall beta
las av allmänna medel. 

-'Senaste lydelse 1979: 340. 
4 Senaste lydelse 1979: 340. 

Beträffande säkerhetsåtgärd som 
avses i denna paragraf äga bestäm
melserna i 15 kap. 5, 6 och 8 H 
rättegångsbalken motsvarande till
lämpning, om ej annat följer av den
na lag. Säkerhetsåtgärd kan ej hind
ras av att säkerhet ställes. Ej heller 
kan beviljad säkerhetsåtgärd hävas 
av sådan anledning. Kostnaden för 
häktning skall betalas av allmänna 
medel. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

27 *5 

Till konkursbo räknas, i den mån ej annat följer av 21 *· all egendom, 
som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller 
honom under konkursen och som är av beskaffenhet att kunna utmätas. 
Till konkursbo räknas även den egendom som kan tillföras boet genom 
återvinning. 

Avlöning eller därmed vid utmätning jämställd arhetsinkomst som inne
står vid konkursens böi:ian och arbetsinkomst som gäldenän:n därefter 
förvärvar får dock behållas av honom. i den mån den ej, sedan skatteav
drag skett enligt vad därom är föreskrivet, uppenbart överstiger vad som 
åtgår för hans och hans familjs försörjning samt till fullgörande av under
hållsskyldighet som i övrigt åvilar honom. Vad som sagts om avlöning äger 
motsvarande tillämpning i fråga om periodiskt utgående vederlag för ut
nyttjande av rätt till litterärt ell1~r konstnärligt verk eller annat sådant och 
beträffande belopp vilka utgå som pension eller livränta. Om rättigheten 
till pension eller livränta är av beskaffenhet att kunna utmätas. får dock 
konkursboet förfoga över den. 

Gäldenären är skyldig att underrätta förvaltaren om inkomst som avses i 
andra stycket. Vill förvaltaren göra anspråk på inkomsten, skall han därom 
underrätta arbetsgivare eller annan som skall utgiva förmånen. Innan 
sådan underrättelse lämnats får förfallet belopp betalas ut till gäldenären. 

Tvist huruvida någon del av inkomsten skall tillkomma konkursboet 
prövas av tillsynsmyndigheten på ansökan av förvaltaren, borgenär, gäl
denären eller underhållsberättigad. Myndigheten skall därvid inhämta ytt
randen i den omfattning som behövs för prövningen. Myndighetens beslut 
länder till efterrättelse, även om talan föres däremot. Beslutet skall på 
ansökan ändras, om senare upplysta omständigheter eller ändrade förhål
landen föranleder det. 

Mot tillsynsmyndighetens beslut 
i ärende som avses i fjärde stycket 
får elen vars rätt beröres av beslutet 
föra talan genom besvär. I fråga om 
sådan besvärstalan äga bestämmel
serna i utsöknings/agen (1877:31 s. 
I) om klagan över utmätning av av
löning motsvarande tillämpning. 

Mot tillsynsmyndighetens beslut 
i ärende som avses i fjärde stycket 
får den vars rätt beröres av beslutet 
föra talan genom besvär. I fråga om 
sådan besvärstalan äga bestämmel
serna i llfsökningshalken om he.n-är 
över utmätning av lön motsvarande 
tillämpning. 

38 ~~ 

Förmånsrätt eller betalning som 
borgenär vunnit genom utmätning 
går åter, om egendomen tagits i 
mät senare än tre månader före 
fristdagen. Har utmätningen skett 
till förmån för gäldenären när
stående, går förmånsrätten eller be
talningen också åter, om ege1!do
men tagits i mät dessförinnan men 
senare än två år före fristdagen och 

5 Senaste lydelse 1979: 340. 
6 Senaste lydelse 1978: 892. 

Förmånsrätt eller betalning som 
borgenär vunnit genom utmätning 
går åter, om j('irnulnsrätten har in
trätt senare än tre månader före 
fristdagen. Har utmätningen skett 
till förmån för gäldenären när
stående, går förmånsrätten eller be
talningen också åter. om fi>rmåns
rätten har inträtt dessförinnan men 
senare än två år före fristdagen och 
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Nul'arande lydelse 

det icke visas att gäldenären varken 
var eller genom åtgärden blev insol
vent. 

Förmånsrätt på grund av betal
ningssäkring går liter om egendo
men taRits i anspråk senare än tre 
månader före fristdagen. 

71 

Föreslagen lydelse 

det icke visas att gäldenären varken 
var eller genom åtgärden blev insol
vent. 

Förmånsrätt på grund av betal
ningssäkring går åter. om j("irmtlns
riitten har inträtt senare iin tre må
nader före fristdagen. 

54 e 
Förvaltaren får. om det behövs. påkalla handräckning av kronofogde

myndigheten för att kunna omhändertaga eller annars få tillgång till gälde
närens bo med de böcker och andra handlingar som röra boet. Kronofog
demyndigheten får härvid genomsöka hus. rum eller förvaringsställe och. 
om tillträde behövs till utrymme som är tillslutet. låta öppna lås eller 
bereda sig tillträde på annat sätt. Kronofogdemyndigheten får även i övrigt 
använda tvång i den mån det behövs för det avsedda ändamålet och det 
kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. Våld mot person får 
dock brukas endast om kronofogdemyndigheten möter motstånd och i den 
mån det med hänsyn till ändamålet med ingripandet kan anses försvarligt. 

I fråga om klagan över kronofog- I fråga om klagan över kronofog-
demyndighets beslut eller åtgärd demyndighets beslut eller åtgärd 
enligt första stycket äga bestäm- enligt första stycket äga bestäm
melserna i l/f.1·iik11ing.11agen mclscrna i utsökningshalken om ta
(1877: 3 / s. /) om klaRWI iJ1·er ut- Ian mot utmätning i allmänhet mot-
mätning i allmänhet motsvarande svarande tillämpning. 
tillämpning. 

71 *~ 
Försäljning av lös egendom, som icke sker genom fortsättande av gäl

denärens rörelse. skall äga rum på auktion eller i annan ordning efter vad 
förvaltaren finner vara mest fördelaktigt för boet. 

Lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild förmåns
rätt, må ej i något fall utan hans samtycke säljas annorkdes än å auktion. 
såframt hans rätt är av försäljningen beroende. 

Samtycke som avses i andra stycket fordras icke. när förvaltaren vill 
genom fondkommissionär sälja på fondbörs noterat värdepapper till gällan
de börspris eller när fråga är om försäljning av lös egendom genom fortsät
tande av gäldenärens rörelse. 

Skall fartyg, som ej är infört i 
skcppsregistret eller i motsvarande 
utländska register. gods i fartyg el
ler gods i luftfartyg säljas. äge för
valtaren, där egendomen finnes 
inom riket. begära försäljning i den 
ordning som gäller för utmätt sådan 
egendom. 

7 Senaste lydelse 1979: 340. 
8 Senaste lydelse 1979: 340. 

Skall fartyg, som ej är infört i 
skeppsregistret eller i motsvarande 
utländska register, lidifartyg snm ej 
är reRistrerat, gods i fartyg eller 
gods i luftfartyg säljas. äge förval
taren. där egendomen finnes inom 
riket. begära försäljning i den ord
ning som gäller för utmätt sådan 
egendom. 
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Är fråga om försäljning av regi
strerat skepp. m· luftfartyg eller m· 
intecknade reservdelar till luftfar
tyg och finnes egendomen inom ri
ket, skall vad i 70 * första och and
ra styckena sägs äga motsvarande 
tillämpning. 

72 

Föreslagen lydelse 

Är fråga om försäljning av regi
strerat skepp. re1:i.1trcrat luftfartyg 
eller intecknade reservdelar till luft
fartyg och finnes egendomen inom 
riket. skall vad i 70 * första och 
andra styckena sägs äga motsva
rande tillämpning. 

Skall giildenären tillkommande rätt till andel i inteckning som belastar 
hans luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar säljas, låtc för
valtaren innan försäljning sker anskaffa särskild inteckningshandling å det 
gäldenären tillkommande bclopp1~t. där laga hinuer däremot icke möter. 
Skall försäljning ske av inteckningshanuling, som innehaves av gLildenären 
och för vilken han är personligen ansvarig. vare förvaltaren pliktig att. diir 
ej gäldenären meugivcr. att handlingen må försäljas med bibehållande av 
hans ansvarighet. förse handlingen med påskrift, varigenom gäldenären 
frikallas från ansvarighet. 

Bestämmelserna i 70 * sista stycket äga motsvarande ti!Himpning. när 
gäldenären tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egendom. I sådant fall skall förvaltaren dessut
om, i den mån det är påkallat. i ärendet föra talan för borgenärer som ha 
förmånsrätt enligt I 0 * förmånsrättslagen ( 1970: 979l samt genom brev 
underrätta borgenär om yrkande som han framställer på dennes vägnar. 

73 *9 

Har borgenär lös egendom såsom 
pant eller eljest under panträtt i 
handom, äge han besörja. att egen
domen varder såld å auktion eller, 
då fråga är om å fondbörs noterat 
värdepapper. genom fondkommis
sionär till gällande börspris: dock 
må sådan försäljning ej utan forv;;,l
tarens samtycke äga rum tidiga:·:e 
än fyra veckor efter första borge
närssammanträdet. Försäljning ge
nom borgenärens försorg må ej hd
lcr ske, där förvaltaren vill lösa 
egendomen för konkursboets räk
ning; åliggande det borgenären att 
minst en vecka innan han vidtager 
åtgärd för egendomens försäljning 
hembjuda den åt förvaltaren till i1ri
lösen. Utgöres egendomen av far
tyg, som ej iir infört i sf.:.cppsregi.1t
ret eller i motsvarande utliindst:a 
register. eller av gods i fartyg eller i 
luftfartyg eller av intecknade re
servdelar till luftfartyg, skall för
säljningen ske i den ordning, som 

•Senaste lydelse 1973: 1132. 

Har borgenär lös egendom såsom 
pant eller eljest under pantriitt i 
handom, äge han besöi:ia. att egen
domen varder såld å auktion eller. 
då fräga är om å fondbörs noterat 
värdepapper. genom fondkommis
sionär till giillande börspris: dock 
må sil.dan försäljning ej utan förval
tarens samtycke iiga rum tidigare 
än fyra veckor efter första borge
närssammanträdet. Försäljning ge
nom borgeniirens försorg må ej hel
ler ske. där förvaltaren vill lösa 
egendomen för konkursboets räk
ning; åliggande del borgenären att 
minst en vecka innan han vidtager 
åtgärd för egendomens försäljning 
hembjuda den åt förvaltaren till in
lösen. Utgöres egendomen av far
tyg eller av gods i fartyg eller i luft
fartyg eller av intecknade reservde
lar till luftfartyg, skall försäljningen 
ske i den ordning. som om dylik 
egendom. den där blivit utmätt. sär
skilt är stadgad. Skall egendomen 
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om dylik egendom. den där blivit 
utmätt, särskilt är stadgad. Skall 
egendomen säljas annorledes än ut
mätningsvis och är ej fråga om så
dan försäljning av värdepapper, 
som enligt vad nyss sagts må ske 
utan auktion, må försäljningen ej 
äga rum å annan ort än den, där 
egendomen finnes. med mindre för
valtaren samtycker därtill; och I åte 
borgenären förvaltaren minst tre 
veckor förut veta. när och var för
säljningen skall ske. Har försäljning 
skett i annan än den för utmätt 
egendom stadgade ordning, vare 
borgenären pliktig att för förval
taren redovisa för vad som influtit. 

73 

Föreslagen lydelse 

säljas annorledes än utmätningsvis 
och är ej fråga om sådan försäljning 
av värdepapper. som enligt vad 
nyss sagts må ske utan auktion. må 
försäljningen ej äga rum å annan ort 
än den. där egendomen finnes, med 
mindre förvaltaren samtycker där
till; och låte borgenären förvaltaren 
minst tre veckor förut veta, när och 
var försäljningen skall ske. Har för
säljning skett i annan än den för 
utmätt egendom stadgade ordning, 
vare borgenären pliktig att för för
valtaren redovisa för vad som influ
tit. 

Vill ej borgenären föranstalta om försäljningen. äge förvaltaren därom 
besörja. Dock må inteckning i luftfartyg eller reservdelar till sådant fartyg, 
vilken blivit av ägaren till den intecknade egendomen lämnad såsom pant. 
icke av förvaltaren säljas. utan äge han allenast låta sälja den rätt till andel i 
inteckningen. som efter ty särskilt är stadgat må tillkomma gäldenären. 

74 *JO 

Skall konkursbos egendom säljas 
å auktion genom förvaltarens för
sorg, låte han kungöra auktionen på 
sätt och inom tid, som i 11tsiikni11RS
lage11 stadgas för kungörande av 
auktion å egendom av det slag, 
varom fråga är; dock vare kungö
relsens införande i Post- och In
rikes Tidningar icke i något fall er
forderligt. 

Skall konkursbos egendom säljas 
å auktion genom förvaltarens för
sorg, låte han kungöra auktionen på 
sätt och inom tid som gäller för 
kungörande av exek11ii\' auktion å 
egendom av det slag, varom fråga 
är; dock vare kungörelsens införan
de i Post- och Inrikes Tidningar 
icke i något fall erforderligt. 

Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning beträffande 
auktion. som enligt 73 § besö1:jes av borgenär. 

76 §Il 

Förvaltaren får, när egendom 
skall säljas på auktion genom hans 
försorg, låta kungöra auktionen i 
mindre utsträckning än som följer 
av 74 § första stycket. om han anser 
det tillfyllest. Inskränkning i fråga 
om kungörande av auktion å fast 
egendom. registrerat skepp. luftfar
tyg eller intecknade reservdelar till 
luftfartyg må dock icke äga rum 

10 Senaste lydelse 1977: 675. 
11 Senaste lydelse 1979: 340. 

Förvaltaren får, när egendom 
skall säljas på auktion genom hans 
försorg, låta kungöra auktionen i 
mindre utsträckning än som följer 
av 74 * första stycket. om han anser 
det tillfyllest. Inskränkning i fråga 
om kungörande av auktion å fast 
egendom. registrerat skepp. regi
strerat luftfartyg eller intecknade 
reservdelar till luftfartyg må dock 
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utan gäldenärens samtycke: ej hel
ler må sådan inskränkning ske b1!
träffande kungörande av auktion å 
annan lös egendom, vari borgeniir 
har panträtt eller annan särski.ld 
förmånsrätt, som avses i förmåns
rättslagen ( 1970: 979), med mindre 
den borgenär samtycker därtill. 

74 

Föreslagen lydelse 

icke äga rum utan gäldenärens sam
tycke; ej heller må sådan inskränk
ning ske beträffande kungörande av 
auktion å annan lös egendom. vari 
borgenär har panträtt eller annan 
särskild förmånsrätt, som avses i 
förmånsrättslagen ( 1970: 979). med 
mindre den borgenär samtycker 
därtill. 

81 §12 

Finnes i boet egendom. vari särskild förmånsrätt äger rum, skall, så vitt 
det inverkar på de borgenärers rätt, som icke i den egendom hava sådan 
förmånsrätt, av egendomens avkastning och köpeskilling gäldas kostnaden 
för egendomens vård och försäljning ävensom det arvode som enligt 50 a § 
femte stycket samt 82 och 83 §§ skall utgå för egendomen. 

Då särskild förmånsrätt äger rum 
i boet tillhörig egendom. må ej till 
förfång för någon. som äger sådan 
förmånsrätt eller förmånsrätt. som 
skall beaktas framför den särskilda. 
av egendomens avkastning och kö
peskilling gäldas annan konkurs
kostnad än ovan sagts: dock att. 
där den särskilda förmånsrätt1!n 
grundar sig på .fi'irctagsintcckning, 
av egendomen må bestridas jämväl 
övriga konkurskostnader. i d1!n 
män boet eljest ej lämnar tillgång 
därtill. 

Giildeniir äger av konkursboet få 
ut egendom som enligt 65 § 11tshk-
11ingslagen undantages från ut
mätning. 

I stället för 65 § I mom. 7 ws1>k
ningslage11 skall dock gälla att. om 
annan utväg till försörjning saknas, 
nödigt undt:rhåll får utgå av kon
kursboet till gäldt:nären och hans 
familj eller annan underhållsberätti
gad under en månad från den d<~g. 
då beslutet om konkurs medde
lades, eller. om synnerliga skäl äro. 
under längre tid. 

12 Senaste lydelse 1979: 340. 
13 Senaste lydelse 1975: 244. 

Då särskild förmånsrätt äger rum 
i boet tillhörig egendom. må ej till 
förfång för någon, som ägt:r sådan 
förmånsrätt eller förmånsrätt. som 
skall beaktas framför den särskilda. 
av egendomens avkastning och kö
pc~killing gäldas annan konkurs
kostnad än ovan sagts: dock att, 
där dt:n särskilda förmånsrätten iir 
scldan som anges i 5 § förmåns
rätts/agen (1970:9791. av egendo
men må bestridas jämväl övriga 
konkurskostnader, i den mån boet 
eljest ej lämnar tillgång därtill. 

Gäldenären äger av konkursboet 
få ut egendom som enligt 5 kap. I, 2 
och 4 H wsökningsbalken undan
tages från utmätning. 

I stället för 5 kap. I § 7 wsök
ningsbalken skall dock gälla att, om 
annan ut väg till försörjning saknas, 
nödigt underhåll får utgå av kon
kursboet till gäldenären och hans 
familj eller annan underhållsberätti
gad under en månad från den dag. 
då beslutet om konkurs medde
lades, eller. om synnerliga skäl äro. 
under längre tid. 
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I dödsbos konkurs tillkommer förmån som avses i första stycket den 
dödes efterlevande familj. I stället för andra stycket gäller 18 kap. 5 §andra 
stycket ärvdabalken. 

I fråga om jäv mot tjänsteman vid 
tillsynsmyndigheten gäller utöver 
vad som följer av 4 § förvaltningsla
gen ( 1971: 290) att den som i mål 
om uttagande av skatter. hiiter el
ler andra på indrfrning beroende 
medel har tagit befattning med in
drivning av fordran som göres gäl
lande i konkursen eller vidtagit exe
kutil' åtgärd för uttagande 111• så
dan j(Jrdran ej får fullgöra tillsyns
uppgift i konkursen. 

I fråga om jäv mot tjänsteman vid 
tillsynsmyndigheten gäller utöver 
vad som följer av 4 § förvaltningsla
gen (1971:290) att den som i 111/
miint mäl har tagit befattning med 
indrivning av fordran som göres 
gällande i konkursen ej får fullgöra 
tillsynsuppgift i konkursen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
En fordran. som har fastställts genom skiljedom som avses i 12 § lagen 

() 981: 000) om införande av utsökningsbalken. skall godtas som stöd för 
behörighet att söka gäldenären i konkurs. om skiljedomen får verkställas 
enligt första meningen i nämnda paragraf och en domstol inte har meddelat 
ett sådant förordnande som avses i 3 kap. 18 § utsökningsbalken. När 
överexekutor har förordnat om verkställighet av en skiljedom. tillämpas 11 
§i denna lag i dess äldre lydelse. 

Vad som sägs om kvarstad i 14 a ~ i dess nya lydelse giiller även 
skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

Beträffande talan mot tillsynsmyndighetens beslut i ärende som avses i 
27 § fjärde stycket. vilket har meddelats före de nya bestämmelsernas 
ikraftträdande, och beträffande klagan över kronofogdemyndighetens be
slut eller åtgärd enligt 54 §första stycket. som har meddelats eller vidtagits 
före ikraftträdandet. tillampas nämnda paragrafer i deras äldre lydelse. 

När gäldenären har försatts i konkurs pä grund av en ansökan, som har 
gjorts före ikraftträdandet. tillämpas 81 §i dess äldre lydelse. 

14 Senaste lydelse 1979: 340. 
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Lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid kon
kurs 

Härigenom föreskrivs att 9 § lagcon ( 1970: 741) om statlig lönegaranti vid 
konkurs skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Fiircslagen lyddsc 

9 *I 
Finner kronofogdemyndighet att 

arbetstagarens fordran icke omfat
tas av garantin. får arbetstagaren 
eller den till vilken fordran övergått 
enligt 11 * föra talan mot beslutet 
genom besvär. I fråga om sådan 
besvärstalan har bestämmelserna i 
utsåkningslagen ( 1877: 31 s. I J om 
khigan över utmätning i allmänhet 
motsvarande tillämpning. Mot hov
rätts beslut får dock talan icke 
föras. 

Finner kronofogdemyndighet att 
arbt!lstagarens fordran icke omfat
tas av garantin. får arbetstagaren 
eller den till vilken fordran övergått 
enligt 11 § föra talan mot beslutd 
genom besviir. I fråga om sådan 
besvärstalan har bestämmelserna i 
11tsiik11i11gshalkc11 om hc.l"l"iir över 
utmätning i allmänhet motsvarande 
tillämpning. Mot hovrätts beslut fär 
dock talan icke föras. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
I fråga om talan mot beslut som har meddelats av kronofogdemyndighe

ten före ikraftträdandet tillämpas 9 *i dess äldre lydelse. 

53 Förslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. I och 3 **· 17 kap. 13 *och 36 kap. 4 * 
brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiireslagcn lydelse 

I~ kap. 
I §I 

Gäldenär, som förstör eller genom gåva eller annan liknande åtgärd 
avhänder sig egendom av betydenhet och därigenom försätter sig pä obe
stånd eller förvärrar sitt obestånd, dömes för oredlighet mot borge
närer till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla. om gäldenär 
genom sådant förfarande framkallar allvarlig fara för att han skall komma 
på obestånd. 

Gäldenär, som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord el
ler i ./i"frteckning till 111111iit11i11gsed 

1 Senaste lydelse 197.'i: 1261. 
1 Senaste lydelse 1978: 894. 

Gäldeniir. som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord 
förtiger tillgång. uppgiver obefintlig 
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eller till hetalningssäkringsed för
tiger tillgång, uppgiver obefintlig 
skuld eller lämnar annan sådan 
oriktig uppgift, skall ock, om ej 
uppgiften rättas innan den beedigas 
eller eljest lägges till grund för för
farandet, dömas för oredlighet mot 
borgenärer. Detsamma skall gälla. 
om gäldenär i samband med annan 
exekutiv förrättning åberopar orik
tig handling eller skenavtal och där
igenom hindrar att erforderlig egen
dom genom förrättningen tages i 
anspråk för att bereda borgenär be
talning eller säkerhet. 

77 
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skuld eller lämnar annan sådan 
oriktig uppgift. skall ock, om ej 
uppgiften rättas innan den beedigas 
eller eljest lägges till grund för för
farandet, dömas för oredlighet mot 
borgenärer. Detsamma skall gälla. 
om gäldenär i samband med annan 
exekutiv förrättning åberopar orik
tig handling eller skcnavtal och där
igenom hindrar att erforderlig egen
dom genom förrättningen tages i 
anspråk för att bereda borgenär be
talning eller säkerhet. 

Gäldenär som. då konkurs är förestående. ur riket bortför tillgång av 
betydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen. så ock gäldenär. 
som i konkurs undandrager eller undanhåller konkursförvaltningen till
gång. dömes likaledes för oredlighet mot borgenärer. 

H2 
Gäldenär, som fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda medel 

utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller inlåter sig på 
äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller vidtager annan 
sådan åtgärd och som därigenom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
framkallar eller förvärrar obestånd. dömes för vårds 1 ös het mot bor
g enär er till fängelse i högst två år. 

Gäldenär, som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord el
ler i förteckning till utmätningsed 
eller till hetalningssäkringsed av 
grov oaktsamhet förtiger tillgång, 
uppgiver obefintlig skuld eller läm
nar annan sådan oriktig uppgift. 
dömes likaledes, om ej uppgiften 
rättas innan den beedigas eller el
jest lägges till grund för förfarandet, 
för vårdslöshet mot borgenärer. 

Gäldenär, som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord av 
grov oaktsamhet förtiger tillgång, 
uppgiver obefintlig skuld eller läm
nar annan sådan oriktig uppgift. 
dömes likaledes. om ej uppgiften 
rättas innan den beedigas eller el
jest lägges till grund för förfarandet, 
för vårdslöshet mot borgenärer. 

17 kap. 

13 ~ 1 

Den som hryter mot f(Jrhud att 
sälja eller skingra gods eller att ut
giva annans gods. ruhhar gods som 
blivit satt i kvarstad, taget i an
språk xenom betalningssäkring. ut
mätt eller beslagtaget. skadar eller 
borttager myndighets anslag eller 

~Senaste lydelse 1978: 894. 
·'Senaste lydelse 1978: 894. 

Den som olovligen ruhhar. ska
dar eller annars fiirf(>gar Öl'er egen
dom som iir Firemc1/ .får 11tmiit11i11g. 
kvarstad, betalningssäkring. he
s/ag eller annan liknande åtgiird, 
skadar eller borttager myndighets 
anslag eller försegling eller eljest 
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försegling eller eljest olovligen öpp- olovligen öppnar vad myndighet 
nar vad myndighet tillslutit clkr tillslutit eller ock överträder annat 
ock överträder annat dylikt av 
myndighet meddelat förbud. dömes 
för ö v e r träd e I se a v m y n d i g
h e t s bud till böter eller fängelse i 
högst ett år. 

dylikt av myndighet meddelat för
bud. dömes för överträdelse 
av myndighets hud till höter 
eller fängelse i högst ett år. 

Vägrar någon inträde som förrättningsman äger fordra. dömes för hind
ra n de av förrättning till böter. 

36 kap. 
4 §4 

Förverkande på grund av brott av egendom eller dess värde må. om ej 
annat har föreskrivits. ske hos 

a) gärningsmannen eller annan som medverkat till brottet, 
b) den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var, 
c) den som genom brottet beretts vinning. 
d) den som efter brottet förvärvat egendomen på grund av giftorätt, arv 

eller testamente eller genom gåva eller som efter brottet förvärvat egendo
men på annat sätt och därvid haft vetskap om eller skälig anledning till 
antagande om egendomens samband med brottet. 

Tillhörde egendomen vid brotret ej någon av dem som anges i första 
stycket aJ-cJ. må den ej förklaras förverkad. 

Särskild rätt till egendom som förklaras förverkad består. om ej iiven 
den särskilda rätten förklaras förverkad. 

Sådan riitt som har 1·1umits ge
nom utmiitning eller hetalnings
siikrinR upphiir. om egendomen 
.fårk/aras .fiirl'crkad. såvida t'.i a1· 
siirskild anledning .frirordnas att 
rätten skall hestä. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
11 kap. I och 3 §~ i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om oriktiga 

uppgifter som en gäldenär före i.kraftträdandet har lämnat eller därefter 
lämnar i en förteckning till utmätningsed eller till bctalningssäkringsed. 

Bestämmelsen i 36 kap. 4 ~ fjärde stycket gäller inte. när fråga är om 
brott som har begåtts före ikraftträdandet. 

4 Senaste lydelse 1968: 165. 
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Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångs balken 1 

dels att i 8 kap. 2 § och 12 kap. 3 § ordet "utmätningsman" skall bytas ut 
mot "kronofogde". 

dels att i 38 kap. 5 § ordet "utmätningsmannens" skall bytas ut mot 
"kronofogdemyndighetens". 

dels att i 49 kap. 4 §. 50 kap. 8 *· 52 kap. H och 55 kap. 8 * orden 
"kvarstad, skingringsförbud eller annan handräckning" skall bytas ut mot 
"kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap.". 

dels att i 50 kap. 5 § och 55 kap. 5 § orden "kvarstad eller skingringsför
bud" skall bytas ut mot '"kvarstad". 

de/satt9kap.8§, 10kap. IH.15kap., 16kap.6§.17kap.14§.25kap. 
I och 3 §§. 26 kap., 27 kap. 10§. 30 kap. 12§ och 33 kap. 5 §skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Numrande lydelse Fiireslagen lydelse 

9 kap. 
8 §~ 

Då enligt denna balk vite förelägges part eller annan. bestämme riitten 
vitet till belopp, som med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt kan antagas förmå honom att iakttaga föreläg
gandet. Vite må ej bestämmas under tio kronor eller över femtusen kronor. 
Har vite utdömts och förelägger rätten nytt vite. må vitet bestämmas till 
högre belopp, dock ej över tiotusen kronor. Vitesföreläggande skall delgi
vas den som föreläggandet avser. 

Bestämmelserna i första stycket 
om högsta l'itesbelopp Rällcr l'.i i 
fråga om .fi]re/iiggande enligt 15 
kap. 3 §. 

Vite må ej föreläggas. då straff är utsatt. Ej heller må vite föreläggas 
kronan. 

Finnes. då fråga uppkommer om utdömande av vite. ändamålet med 
vitet hava förfallit, må vitet ej utdömas. 

10 kap. 
17 §3 

Ej vare på grund av vad i detta kapitel stadgas rätten behörig att upp
taga: 

l. tvist, som skall upptagas av annan myndighet än domstol eller av 
särskild domstol eller enligt lag eller författning skall omedelbart prövas av 
skiljemän: 

1 Senaste lydelse av 
8 kap. 2 § 1972: 430 

12 kap. 3 § 1975: 1288 
49 kap. 4 § 1979: 242 
55 kap. 5§ 1947:616. 

2 Senaste lydelse 1964: 166. 
3 Senaste lydelse 1970: 1002. 
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2. tvist. som skall väckas vid viss domstol. om denna enligt lag eller 
författning är ensam behörig att upptaga sådan tvist: 

3. tvist. som enligt lag må upptagas allenast av vissa särskilda tingsrät
ter. om tvisten väckes vid annan domstol: 

4. tvist. som avses i 9 eller I 0 * eller eljest enligt lag skall upptagas av 
domstol. som där sägs, om tvisten v~ickes vid annan domstol: 

5. äktenskapsmål: 

6. tvist, som angår utmiitt Ws 
egendom eller giltigheten av lösöre
köpsavhandling och för vilken be
hörig domstol är särskilt stadgad: 
eller 

6. tvist. som angår utmiitt egen
dom eller giltigheten av lösöreköps
avhandling och för vilken behörig 
domstol är siirskilt stadgad: eller 

7. tvist. som är av beskaffenhet att kunna utan stämning upptagas nv 
domstol. 

Ej heller må på grund nv vad i detta kapitel stadgas talan viickas vid 
domstol av annan ordning än den som för tvistens upptagande iir i lag 
föreskriven: vad nu sagts gälle dock ej tvist. som avses i 13 *· 

Yrkande om kvittning för fordran må icke upptagas av domstol. som 
enligt första stycket ej ägt upptaga tvist angående samma fordran. 

15 kap. 

Om kvarstad, skingringsförbud och 
annan handräckning 

1 .li 
Har part, som i riittcwlng yrkat 

hetalningförfordran, i·isat sannoli
ka skäl för sin talan och kan skäli
gen befaras, att motparten genom 
att avvika eller genom att 11ndon
skajfa egendom eller annorledes 
undandrager sig att giilda 1·11d ge
nom domen kan antagas komma 
att ålä1:gas honom, mti kvarstad 
läggas å så mycket av hans /.'isa 
egendom. som sl'arar mot skulden. 
eller ock. om det iir til!f.\·llcst, egen
domen ställas under fi"irhud att siil
ja.1· eller skingras. Skingringsföri111d 
må ock meddelas ä fi1st egendom, 
som tillhör motparten. 

Kvarstad eller skingring\fiiri?//d 
mcl även liiggas å egendom. till l'il
ken part i rättegång ptlsttltt hii!tre 
riitt, om han l'i.rnt sannolika ~käl 
för sin talan och det skäligen kan 
befaras. att motparten 11ndan.1'ka.f: 

Om kvarstad m. m. 

I ~ 

Om ntlgon 1·isar sannolika skäl 
för titt han har en Jimlran. som iir 
elll'r kan antas hlifiiremtllfår riitte
gi/ng eller priil'l1i11g i t111t1an liknan
de ordning. och det skäligen kan 
befaras att motparten genom att av
vika, sk<!f.fii undan egendom eller 
./i"irfi1rn {Jtt annat siitt 1111da11drar sig 
att heta la skulden. får domstol .fi'ir
ordna om kvarstad pil så mycket av 
motpartens egendom all fi>rdringen 
kan antas hli tiickt 1·id utmiitning. 

2 ~ 
0111 nägon 1·isar sannolika skäl 

för att han har hiittre riill till l'iss 
e1:emlo111. so111 iir eller kan antas h/i 
fiiremill fi"ir riittegtlng eller prii1·-
11ing i annan liknande ordning, och 
det skäligen kan befaras att motpar-
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far, förstör eller väsentligt försäm
rar egendomen. 

Finnes lös egendom. som ställes 
under skingringsförhud, hos tredje 
man, må denne förbjudas att utgiva 
egendomen. 

2§ 
Har part, som i rättegång yrkat 

hetalning för fordran, visat sannoli
ka skäl för sin talan och kan skäli
gen befaras, att motparten hegil'er 
sig från riket utan att efterlämna 
känd egendom, som svarar mot 
hans gäld. må förhud meddelas ho
nom att avresa från orten, med 
mindre han ställer pant eller bor
gen för skulden. Rese.förhud mre ej 
gällande utö1·er tre nul!wder e.fier 
delgivningen. Har meddelat rese
förhud före nämnda tids utgång 
hävts eller e/je.1·t upphört att gälla. 
må nytt rese.förhud al'se allenast 
återstoden av sagda tid. 

I beslut om reseförhud skall angi
ms den ort, där den. mot 1•ilken 
förbudet gäller. skall uppehålla sig. 
samt erinras om påföljden för över
trädelse av förhudet. Överträdes 
reseförbud, äge rätten på yrkande 
av parten förordna, att motparten 
skall återhämtas och under den tid 
förhudet gäller hållas i häkte. 

Har part i rättegång l'i.wt sanno
lika skäl för sin talan och kan skäli
gen befaras. att motparten genom 
att utöva viss verksamhet eller 
företaga eller underlåta viss hand
ling eller genom annat sitt för/ull
/ande hindrar eller försvårar do
mens verkställande eller väsentligt 
förringar dess värde för parten. må 
vid vite förhud eller annat fiireläg
gande meddelas motparten eller 
förordnas om egendoms förvalt
ning {l\' god man eller om annan 
åtgärd. som finnes erj/Jrderlig för 

6 Riksdagen 1980181. 8 sam/. Nr 24 
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ten skaffar undan. väsentligt för
sämrar eller på annat sätt förfogar 
över egendomen till skada för sii
kanden, får domstol förordna om 
kvarstad på egendomen. 

Om någon. i annat fall iin som 
a1'.1·e.1· i I eller 2 §. 1·isar sannolika 
skäl för att han mot någon annan 
har ett anspråk, som är eller kan 
antas bli föremål för rättegång eller 
priil'ning i annan liknande ordning, 
och det skäligen kan befaras att 
motparten genom att utöva viss 
verksamhet eller j'iireta eller under
låta viss handling eller på annat 
sätt hindrar eller försvårar utö1•
ningen av sökandens rätt eller vä
sentligt förringar dess värde. får 
domstol förordna om lämplig åt-
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säkerställande av partens rätt. Fö
reläggande eller ji'irordnande. som 
nu sagts. må ock meddelas, om det 
i annat fall är för parten al' synner
lig vikt och det ej länder motparten 
till väsentligt fiirflmg. 
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gärd ./i:ir att säkerställa sökandens 
rätt. 

En åtgärd enligt första stycket 
fär innehiiru förhud 1·id l'ite att ut

öva 1·iss verksamhet eller fiireta 
l'is.1· handling eller annat föreläg
gande l'id vite att beakta sökandens 
anspråk eller .fi'irordnande m· syss
loman eller meddelande a1· en .f/5re
skr(ft som är iignad att på annat 
sätt förebygga intrång i sökandens 
rätt. 

4 ~ 

Finnes i rättegång om bättre rätt 
till egendom part /tal'(J egenmäktigt 
skilt motparten från egendomen el
ler eljest .1:jäl1· tagit sig rätt. må för
ordnas. att besittning eller an.'lat 
fiirhållande, som rubbats. genast 
skall återställas. 

5 * 
Beslut om åtgärd. som avses i 

detta kapitel. meddelas av den rätt, 
där rättegången är. 

Fråga om sådan åtgärd mä upp
tagas allenast på yrkande ai• part. 

Yrkande må ej bifallas. med 
mindre tillfälle lämnats motparten 
att yttra sig däröver. Är fara i dröjs
mål, må dock rätten omedelbart be
vilja åtgärden att gälla, till dess an
norlunda förordnas. 

Framgår det i en rättegång om 
bättre rätt till 1·iss egendom att den 
ena parten har olm·ligen rnhhat 
motpartens besittning eller 1·idtagit 
någon annan olol'!ig åtgärd heträ.f~ 
fande egendomen. får domstolen 
förordna att besittningen genast 
skall återställas eller annan rättelse 
gena.l't ske. 

5 * 
Beslut om åtgärd som avses i det-

ta kapitel meddelas av den domstol 
där rättegången är anhängig. Är 
rätte,::ång lj anhängig, gäller i frå
ga om behörig domstol l'lld som är 
föreskrivet om tvistemål. I/ad som 
sägs om inskränkning m· domstols 
hehiirighet i fråga om tvist som 
skall tas upp i annan ordning än 
in.fi'ir domstol skall dock ej tilläm
pas. 

Fråga om åtgärd enligt detta ka
pite/fär tas upp endast på yrkande. 
Är riittegång ej anhängig, skall yr
kandet framstiillas skriftligen. 

Ett yrkande f{lr ej bifallas utan 
att motparten har beretts til!fiille 
att yttra sig. Är det fara i dröjsmål, 
får dock rätten omedelbart bevilja 
åtgärden att gälla till dess annat för
ordnas. 

Beträffande helwndlingen i ö1·
rigt m· fråga angående en åtgärd 
som al'ses i I, 2 eller 3 .~ då rätte
gång ej iir anhängig tillämpas l'lld 
som gäller när en sådan fråga upp-
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Åtgärd, som avses i I. 2 eller 3 §. 
må ej beviljas, med mindre part, 
som begärt åtgiirden, hos rätten 
ställer pant eller borgen för skada, 
som kan tillskynda.1· motparten. 
Finnes parten ur stånd att ställa så
dan säkerhet och har han visat syn
nerliga skäl för sin talan, må rätten 
befria honom därifrån. Frän stiil
lande m· säkerhet \'lire kronan fri. 
Om pant och borgen giille l'ad i 
utsöknins:slagen iir stadgat. 

6 § 

Återkallas eller förfaller talan, 
för rars säkerställande åtgärd en
ligt I. 2 eller 3 § meddelat.\, eller 
har, då talan m·ser fordran, stiillts 
pa111 eller borgen eller .fi'irekomma 
eljest ej längre skäl för åts:iirden, 
skall den av rätten omedelbart hä
ras. Då målet m·göres, pröl'e rät
ten. om åtgärden fortfarande skall 
bestå. Rätten iige ock i samband 
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kommer i rättegilng. Yrkande m· 
sökandens motpart om ersättning 
fiir kostnad får dock prö\'lls i sam
band med al'görandet 111·.ti·ågan om 
ätgiirclen. 

6 * 
En åtgärd som avses i I. 2 eller 3 

~.får beviljas endast om sökanden 
hos rätten ställer säkerhet för skada 
som kan til(fi>gas motparten. Fiir
mår sökanden ej ställa siikerhet och 
har han visat synnerliga skiil för sitt 
anspråk, jilr rätten befria honom 
därifrån. Staten, kommuner, lands
tingskommuncr och komm111w(fi'ir
bund behö1·er ej ställa säkerhet. 

I fråga om beskqf.fi'nheten m· sä
kerhet gäller 2 kap. 25 * utsök
ningsbalken. Säkerheten skall prö
vas m· rä11e11. om elen ej Ilar gocl
kiillls m· motparten. 

7 § 
När en åtgärd som m·ses i I, 2 

eller 3 § har hcl'i(iats, skall sökan
den. om i:i talan redan har riickl.I'. 
inom en miinad.ti·tin beslutet 1·äcka 
tlllan i Sllkl'n 1·id domstol eller. om 
w1s1mlke1 skall prö1·as i annan ord
ning. enligt 1·wf som giiller diirom. 
Talan som ej skall prö1·as il\' dom
stol eller annan myndighet anses 
1·iick1 niir priin1ing har påkallats 
hos 1110/pllrten el/erfi'i1:fi1ra1ulct har 
inletts i 1111na11 ordning. 

Viicks ej w/1111 enligt 1·ad s11111 
sägs i fiirsta strcket. skall ätgiirden 
omedelbart tltergå. 

8 * 
En åtgärd som har hl'l'i(iats enligt 

I. ~ eller 3 ~ skall omedelbart hii-
1·a.s, om säkerhet, som tillgodoser 
iindamcllet med titgiirden. ställs el
ler det annars ej liingre .finns skiil 
för åtgärden. Återkallas eller fiir
.fliller talan som har l'iickts i saken, 
skall tltgiirden ocksä omedclhart 
hiil'llS. 

Frågan 11111 hii rande priirns m· 
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med domen förordna om åtgärd, den domstol diir rättegången är an
som nu sagts. hängig eller. om rättegång ej är an

hängig. cl\" den domstol som fiirst 
har prömt frågan om åtgärden. 

Rätten iige, när skäl äro diir1ill. 
på yrkande av part förordna, att åt
gärd enligt 4 § skall gå åter. 

7 § 

Finnes kvarstad höra lägga.1 å 
arrende, hyra eller ann<Jt dylikt, 
som utgår av fast egendom, för
ordne rätten god man att 11pphiira 
medlen: rätten meddele ock de11 he
talningn·kyldige förh11d att 11tgiva 
något till annan iin f.?Ode mannen. 

Meddelas ski11gringsfiirh11d å 
fast egendom och är synnerlig fara 
att e1:endmnen genom 1·am•ård el
ler annorledes 1•äsentlige11 j()rsäm
ras. iige rätten pil yrkande m• pt1rt. 
som hegiirt åtgärden, förordna god 
man att fön·alta egendomen: par
ten ålif,?f.?e att till bestridande lll' nå
diK kostnad för egendomens .f('ir
mltning erlägga f("irskott med be
lopp, som bestiimmes lll' riitten. 

I ö1•rigt gälle om verkställande lll" 

åtgärd, som a1·ses i detta kapi.tel. 
md i utsöknings/agen är stadgar. 

Då saken är ji)remål fiir rätte
gång och målet <ll"giirs, skall rätten 
pröva, om åtgärden fortfarande 
skall bestå. Rätten får även i sam
band med domen förordna om en 
åtgärd som nu har angetts. 

9 § 

Rätten får, när det finns skäl till 
det. på yrkande av nägon m· par
terna förordna att en åtgärd enligt 4 
§ skall gå åter. 

10 § 
I .fi"åga om 1·erkställandet m· rn 

åtgärd som m·ses i dettt1 kapitel 
finns hestämmelser i utsöknings
halken. Rätten får meddela närma
re fiireskr(fier om 1•erkställandet, 
om det behöi·s. 

16 kap. 

6 § 

Är i tvistemål fråga även om an
svar, utdömande av vite. resefiir
h11d eller någons hållande i häkte, 
giille om omröstning därutinnan 
vad i 29 kap. iir stadgat. 

Är i tvistemål fråga även om an
svar. utdömande av vite eller nå
gons hållande i häkte. giiller om 
omröstning i .fi"<lgan vad som .fåre
skrivs i 29 kap. 
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17 kap. 

14 ~4 

Rätten äge. när skäl iiro diirtill. i 
dom förordna. att den må verkstäl
las utan hinder av att den icke äger 
laga kraft. 

Rätten .fi'ir. när det finns skiil till 
det. i dom förordna att den får 
verkställas utan hinder av att den 
icke äger laga kraft. När det finns 
anledning, skall rii ttcn diirl'id .fi'ire-
skri ra att säkerhet skall ställas Ji"ir 
skadestånd som parten kan bli skyl
dig att utge om domen iindras. 

Beslut under rättegången, mot vilket talan ej må föras siirskilt. skall 
genast gå i verkställighet. Detsamma gäller beslut. varigenom rätten 

I. avvisat ombud eller biträde. 
2. ogillat tredje mans yrkande att få som intcrvenient deltaga i rätte

gången, 
3. utlåtit sig angående ersättning eller förskott till biträde. vittne. sak

kunnig eller annan. som ej är part eller inkrvenient. 

4. förordnat om någons hållande 4. förordnat om någons hållande 
i häkte eller om kvarstad. sking- i häkte eller om kvarstad eller an
ringsförbud eller annan hand- nan åtgiird enligt 15 kap. eller om 
räckning eller om hävande av sådan hävande av sådan åtgärd. 
åtgärd, 

5. till biträde utsett annan än part föreslagit. eller 
6. utlåtit sig i annat fall än som avses i 3 eller 5 i fråga som gäller allmän 

rättshjälp. dock ej beslut om ersättningsskyldighet enligt 31 * rättshjälpsla
gen (l 972: 429). 

Rätten iige, niir skäl äro därtill. i 
beslut. varigenom föreläggande 
meddelats part eller annan att före
te skriftligt bevis eller att tillhanda
hålla föremål för syn eller besikt
ning.förordna att hes/litet må 1·erk
ställas utan hinder <Il' att det icke 
äger laga krtift. 

I fräga om beslut. varigenom fö
reläggande meddelats part eller an
nan att förete skriftligt bevis eller 
att tillhandahålla föremål för syn el
ler besiktning. gäller rnd som siigs i 
första stvckct. . . 

Är särskild föreskrift meddelad därom, att dom eller beslut, som icke 
äger laga kraft. må verkställas. vare den gällande. 

25 kap. 
I ~s 

Är någon skäligen misstänkt för 
brott. l'arå fängelse kan följa, och 
kan med hänsyn till brottets beskaf
fenhet, den misstänktes förhållande 
eller annan omständighet skäligen 
befaras. att han avviker eller annor
ledes undandrager sig lagföring el-

4 Senaste lydelse 1979: 242. 
5 Senaste lydelse 1964: 166. 

7 Riksdagen 1980181. 8 mm/. Nr 24 

Är någon skäligen misstänkt för 
brott. på l'ilket fängelse kan följa. 
och kan med hänsyn till brottets be
skaffenhet. den misstänktes förhål
lande eller annan omständighet skä
ligen befaras. att han avviker eller 
annorledes undandrager sig lagfö-
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ler straff. men förekommer eljest ej 
anledning att anhålla eller häkta ho
nom. nu/, om det finnes tillfyllest. i 
ställt:! förbud meddelas honom att 
utan tillstånd lämna honom anvisad 
vistelseort. Oberoende av broll:ets 
beskaffenhet må ock förbud. som 
nu sagts. meddelas. om skäligen 
kan befaras, att den misstänkte ge
nom att begiva sig från riket undan
drager sig lagföring eller straff eller 
giildande a\' skadestånd eller an
nan ersättning till 11111/siigw1de, 
som kan antagas komma att pd 
grund m· hr01 Tl'I ådiimas honom. 
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ring eller straff. men förekommer 
eljest ej anledning att anhålla eller 
häkta honom, fdr. om det finnes 
tillfyllest. i stiillet förbud meddelas 
honom att utan tillstånd lämna ho
nom anvisad vistelseort. Obewen
de av brottets beskaffenhet.filr ock
så förbud. som nu sagts. meddelas. 
om det skäligen kan bdaras. att den 
misstänkte genom att begiva sig 
från riket undandrager sig lagföring 
eller straff. 

3 * 
Reseförbud meddelas av undcrsökningsledaren. åklagaren eller rätten. 
Fråga om reseförbud 111:°1 av rätten upptagas på yrkande av undersök

ningsledaren eller åklagaren elh!r då rätten har att besluta om den miss
tänktes häktning eller hans kv<trhållande i hiikte. Efter i1talet äge rätten 
även på yrkande av målsäganden så ock självmant upptaga fråga därom. 

I anledning ar målsägandens an
språk på skadc.1tånd elll'r annan a
siittning må undersiikningslcdaren 
eller åklagaren ej meddela rcst'..((jr
hud e/fer hos rätten yrka sådant 
förhud, med mindre imspråket 1111-

miilts hos honom: rätten äge <;/le
nast på yrkande upptaga fråga om 
sådant förhud. 

Väckes vid rätten fråga om reseförbud. skall. så snart ske kan. förhand
ling därom äga rum inför rätten. Om sådan förhandling giille i tilliimpliga 
delar vad i 24 kap. 17 ~är stadgat. Ar fara i dröjsmål. mä rätten omedelbart 
meddela reseförbud att giilla. till dess annorlunda förordnas. 

26 kap. 

Om kvarstad och skingringsförbud 

Ar någon skäligen misstänkt för 
brott och kan skäligen befaras. att 
han genom att avvika eller genom 
att undanskaffa egendom eller an
norledes undandrager sig att gdda 
böter. värdet av förverkad egen
dom eller annan ersättning till det 
allmänna eller skadestånd eller an
nan ersättning till målsägande. som 

I * 

Om kvarstad 

Ar någon skäligen misstänkt för 
brott och kan det skäligen befaras. 
att han genom att avvika eller ge
nom att undanskaffa egendom eller 
annorledes undandrager sig att be
tala böter. värdet av förverkad 
egendom eller annan ersättning till 
det allmänna eller skadestånd eller 
annan ersättning till målsägande. 
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kan antagas komma att på grund av 
brottet ådömas honom. må krar
stad liiggas cl så mycket ar hans 
Wsa ege11dom, sofll .1·1·arar mot 
skulden. eller ock, 0111 Jet iir til(f.\•1-
lcst, ege11do111e11 ställas u11der .f("ir
hud att säljas eller ski11gras. Sking
ri11g.1fi.irhud må ock meddelas å .f{1.1·t 
ege11do111, som tillhiir den fllisstii11k
te. 

Finnes lös egendom, som stiilles 
under skingri11g.1:fi"irhud, hos tredje 
man. mcl de1111efi"irhjudas att utgirn 
ege11domen. 

Beslut om kvarstad eller sking
ringsf<"irhud meddelas av rätten. 

Fråga om kvarstad eller ski11g
ri11g~pirbud fllcl upplagas på yr
kande av undersökningsledaren el
ler åklagaren. Efter åtalet iige rät
ten iiven pä yrkande a1· 11111/siiga11-
cie11 sä ock självmant upplaga fraga 
därom. 

I anledning av millsiigandens an
språk på skadestånd eller annan er
siittning må undersökningsledaren 
eller äklagaren ej yrka k varslad el
ler ski11gring.~fi'irhud. med mindre 
anspråket anmälts hos honom: rät
ten iige allenast på yrkande för
ordna därom. 

v'iicke.1· fråga om kvarstad eller 
skingring.1fiirbuci. skall. så snart 
ske kan. förhandling därom äga 
rum inför rätten. Om siidan för
handling gii/le i tillämpliga delar 
vad i 24 kap. 17 § är stadgat. Är 
fara i dröjsmål. mä rätten omedel
bart bevilja åtgärden att gälla. till 
dess annorlunda förordnas. 

I avbidan på rättens beslut om 
kvarstad eller skingring.1:fi"irhud må 
undersökningsledaren eller äklaga
ren taga lös egendom i förvar. 

87 
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som kan antagas komma att pä 
grund av brottet <'1dömas honom. 
.fllr .fi"irordnas 0111 k1·ar.1·tad pc/ stl 
fllvcket a1· hans l'gl'ni/11111 att .fi1rd
ri11ge11 k1111 antas h/i tiickt l"id 111-

miitning. 

Beslut om kvarstad meddelas av 
rätten. 

Fr{1ga om kvarstad .fdr upptaga~ 
pä yrkande av undersökningsle
daren. äklagarcn elll'r mälsiigan
den. Efter iitalet jilr riitten iiven 
självmant upptaga fräga därom. 

I anledning av m{1lsägandens an
språk pil skadestånd eller annan er
silttning .fdr umlersökningsledaren 
eller äklagaren yrka k varslad en
dast <>fil anspråket anmiilts hos ho
nom. Rätten .filr endast på yrkande 
förordna därom. 

Fiick.1· frilga om kvarstad, skall, 
så snart det kan ske. förhandling 
därom äga rum inför rätten. Om si1-
dan förhandling Riiller i tillämpliga 
delar vad som siiRs i 24 kap. 17 ~
Är det fara i dröjsmf1l. .fi/r rätten 
omedelbart bevilja åtgärden att gäl
la till dess annl1rlunda förordnas. 

I avbidan på rättens beslut om 
kvarstad filr undersökningsledaren 
eller åklagaren taga lös egendom i 
förvar. 

Är fara i dröjsmål. må fögiird. som nu sagts. vidtagas även av polisman: 
anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos undersökningsledaren 
eller åklagaren. som har att omedelbart pröva. om egendomen skall kvar
bliva i förvar. 
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Har umlcrsökningsledaren ella 
åklagaren tagit lös egendom i förv1r 
eller beslutat, att sildan egemlom 
skall kvarbliva i förvar. skall han. 
så snart ske kan, och sist il femte 
dagen därefter till rätten avlilta 
framställning om kvarstad el/~.,. 

skingring.1:fi:irh11d. Giire.1· ej fram
ställning, som nu .1agt.1. skall egen
domen omedelbart {\terstiillas. 

88 
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Har undersökningslcdaren eller 
f1klagaren tagit liis egendom i fiirvar 
eller beslutat. att s;1dan egendom 
skall kvarbliva i förvar. skall han. 
så snart det kan ske. m:h .1·ena.1t.fr111 
dagar därefter till rätten avläta 
framstiillning om kvarstad. (hirs ej 
stidan framstiillning, skall egendo
men omedelbart iiterställas. 

Då framställning inkommit. skall riitten. sil snart ske kan. och. om 
synnerligt hinder ej möter. sist i't fjärde dagen diirefter hiilla förhandling. 
som avses i 2 *· Utsättes huvudförhandling att hållas inom en vecka. sedan 
framställningen inkom. mä dock. om ej rätten finner siirskild förhandling 
böra äga rum. med förhandlingen anstå till huvudförhandlingen. 

Beslutas kvarstad eller sking
ri11gsji'irhud. skall. om ej riitten be
stämmer annat. egendomen kvar
bliva i myndighetens v<lrd. till deo;s 
beslutet verkställts. 

Då rätten förordnar om kvarstad 
elln skingring.1fi>rhud. skall. om ej 
åtal redan väckts. rätten utsiitta dc:n 
tid, inom vilken åtal skall väckas. 
Denna må ej bestämmas längre. iin 
som fi1111es oundgängligen erforder
ligt. 

Beslutas kvarstad. skall. om ej 
riitten besUimmer annat. egendo
men k varhliva i myndighetens 
värd. till dess beslutet verkstiillts. 

Då riitten fiirordnar om kvarstad. 
skall. om ej åtal redan viickts. rät
ten utsätta den tid. inom vilken tital 
skall väckas. Denna Jiir ej bestäm
mas liingre än som iir oundgängli
gen erforderligt. 

Finnes den utsatta tiden otillräcklig. må riitt<.:n. om framställning därom 
göres före tidens utgång, medgiva förlängning av tiden. 

Har ej inom tid, som avses i 5 ~
åtal väckts eller till rätten inkommit 
framställning om förlängning av I i
den eller har för skulden ställts p11.'lt 
eller borgen eller ji"irekomma eljest 
ej längre skäl för kvarstad eller 
ski11gringsförhud, skall åtgiirden av 
rätten omedelbart hiirns. 

Har ej inom tid. som avses i 5 *· 
åtal väckts eller till rätten inkommit 
framstiillning om förlängning av ti
dt:n eller har för skulden ställts sii
kerhet eller fiirekommer elj..:st ej 
längre skäl för kvarstad, skall rät
ten omedelbart hiirn åtgiirden. 

Då målet avgöres. pröve rätten, om åtgärden fortfarande skall bestå. 
Rätten äge ock i samband med domen förordna om i\tgänl. som nu sagts. 

i,,ad i 25 kap. 8 * iir stadgat om 
reseförbud iige mot.1Tan11ufe till
liimp11ing beträffande kvarstad och 
ski 11gri11g.1jårh11d. 

Bestiimme/sema i 25 kap. 8 * om 
reseförbud giiller ocksä hetriiffande 
kvarstad. 
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Finnes harstad höra läggas å 
arrende, hyra eller annat dylikt, 
som utgår av fast egendom. för
ordne rätten god man att upphära 
medlen; rätten meddele ock den he
talningsskyldige förhud att utgil'll 
något till annan än gode mannen. 

Meddelas skingring.1förbud å 
fast egendom och är synnerlig fara 
att egendomen genom 1•w1l'ård el
ler annorledes viisentligen försäm
ras, iige rätten jbrordna god man 
att .tårl'lllta ef.{endomen. AI' ser åt
gärden målsägandens anspråk på 
skadestånd eller annan ersättning, 
<lligge målsäganden att till bestri
dande a1· nödig kostnad ji)r egen
domens förl'altning erlägga för
skott med belopp, som bestämmes 
al' rätten; i annat fall skall sådan 
kostnad utgå av allmänna medel. 

I övrigt giille om 1•erkställande al' 
kl'llrstad och skingringsförbud l'lld 
i utsöknings/agen är stadgat: l'lld 
där iir J()reskrivet om pant eller hor
gen skall dock ej äga tillämpning. 

8 § 

89 

Föreslagen lydelse 

I Jfåga om verkställandet m· 
kl'llrstad finns bestämmelser i ut
sökningsbalken. Riitten far medde
la närmare fiireskr{fier om verkstiil
landet, om det beh1)1·s. 

27 kap. 

IO ~ 

Beslagtaget föremål skall omhän
dertagas av den som verkställt be
slaget eller siittas i förvar under.fiJr
segling; om det kan ske utan fara 
och eljest finnes lämpligt. må dock 
'föremålet har/ämnas i innehava
rens besittning. 

Kvarlämnas föremål i innehm·a
rens besittning, skall förbud med
delas honom att sälja eller skingra 
föremålet och, om det finnes er.f(Jr
derligt, detta genom anslag eller pä 
annat sätt så utmärkas, att det är 
uppenbart. att det tagits i hes/ag. 
Föremålet må m· innehm·aren nytt
jas, om ej förbud däremot finnes 
höra meddelas. 

Beslagtaget föremål skall tas i 
förrnr av den som verkställt besla
get. Om det kan ske utan fara och 
eljest är lämpligt, får dock föremå
let liimnas har i innehavarens be
sittning. Ett föremål som liimnas 
kvar i innelw1·arens besittning skall 
fiJrseglas eller miirkas som beslag
taget .. Hh·ida det ej framstår som 
obehövligt. 

Den från 1·ilken beslag har skett 
.filr ej ii1·erlåta förenullt't eller i strid 
mot iindamälet med beslaget för.fo
ga över j('jrenullet ptl annat sätt. Ett 
j('iremäl som ej tas ifi'irl'ar eller för
seglas får nyttjas lll' inneharnren, 
om ej annat beslutas. 
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Föremål. som tagits i beslag, skall väl vårdas. och noggrann tillsyn skall 
hållas däröver, att det icke förbytes eller förändras eller annat missbruk 
sker därmed. 

30 kap. 

12 *0 

Beslut under rättegången. mol vilket talan ej må föras särskilt. skall 
genast gå i verkställighet. Detsamma gäller beslut varigenom rätten 

I. avvisat ombud. biträde eller försvarare. 
2. utlåtit sig angående ersättning eller förskotl av allmänna medel till 

målsägande eller angående ersättning eller förskott till biträde. försvarare. 
vittne. sakkunnig eller annan. som ej är part. 

3. utlåtit sig angilcnde häktning eller ätgiird. ~om avses i 25-28 kap .. 
4. till försvarare utsetl annan än part före\lagit. eller 
5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 2 eller 4 i fråga som gäller 

rättshjälp enligt rättshjälpslagen ( 1972: 429). dock ej beslut om skyldighet 
all till statsverkct ftterbetala kostnad för rättshjälpen. 

Rätten iige. när skäl iiro därtill. i 
beslut. varigenom föreHiggande 
meddelats part eller annan att före
te skriftligt bevis eller all tillhanda
hålla föremål för syn eller besikt
ning, förordna all beslutet mcl verk
ställas utan hinder av att det icke 
äger laga kraft. 

Riittcn fär. när det .finns skiil till 
det. i beslut. varigenom fiirchiggan
de meddelats part eller annan all 
förete skriftligt hevis eller att till
handahälla föremi'il för syn eller be
siktning. fi.irordna att beslull:t .fi/r 
verkställas utan hinder av att det 
icke iiger laga kraft. Niir det .finns 
anledning. skall rii ttcn diin'id .fi"ire-
skrirn alf siikcrhet skall stiillas f("ir 
skad('stiind som parten kan hli sky/
di,:: att utge 0111 hcslutet ii11dras. 

Är särskild föreskrift meddelad diirom. att dom eller be-;lut. som icke 
äger laga kraft. mt1 verkställas. vare den gällande. 

JJ kap. 
5 ~7 

Trewskodom delgin'.1· genom riit Tredskodom delges genom riit
tens för~org endast tens försorg endast 

om den innebär att fordran .fi1.1t
ställes att utgå med särskild för
månsrätt i fast egendom eller tomt
riitt, 

om den part som yrkat tre9sk 0J

domen begär det. eller 
om part beviljats allmän riitts

hjälp. 

om den innebär au fordran fi1.11-
stiil/s att utg,<i med särskild for
m~insriitt i liis eller fast egendom. 

om den part som yrkat tredsko
domen begär det. eller 

om part beviljats allmiin rätts
hjälp. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1982 . 
.., Reseförbud. som har meddelats enligt 15 kap. eller eniigt 25 kap. med 

'' Senaste lydelse 1979: 242. 
7 Senaste lydelse 1979: 242. 
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anledning av en målsägandes anspråk pi't skadeständ eller annan ersätt
ning, upphör att gälla niir de nya bestämmelserna träder i kraft. 

3. I fråga om skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet 
tillämpas vad som iir föreskrivet om kvarstad. 

4. Vad som föreskrivs i de nya bestämmelserna om förutsättningar för 
kvarstad eller annan liknande säkerhetsåtgärd inverkar ej på giltigheten av 
en säkerhetsåtgärd som har beviljats före ikrafttriidandet. 

5. Vad som föreskrivs i 27 kap. 10 * andra stycket i dess nya lydelse 
gäller även i fråga om beslag som har ägt rum före ikraftträdandet. 

55 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1929: 145) om skiljemän 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( Jn9: 14'.i) om skiljemän 1 

dels att i 8-10. 12 och 18 *~ordet "övcrexåutor" skall bytas ut mot 
''tingsrätten''. 

dels att i n * ordet "överexekutor" skall bytas ut mot ··kronofogde
myndigheten··, 

dels att 26 * skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande lydel.1·e Fiirc.1lagen lydc/.1·c 

26 *~ 
Rätt domstol l'llrc i mål. som 

avses i 21 *. den allmii1111<1 1111der
rätt, varunder svaranden lyder i 
tvistemål. som rör hans person, och 
i mål. varom förmäles i 25 ~. dom
stolen i den on, där skiljedomen 
meddelats. Finnes ej behörig dom
stol efter vad nu iir sagt. upptages 
målet av Stockholms tingsrätt. 

Ansökningsiirenden enligt 8, 9, 
10 och 18 ** 11ppta1-:a.1· av iil'l.'te.rc
k111or i den on. där endera parten 
har sitt hemvist. Har enahanda an
sökan gjorts hos mer iin en ii1·crc·.H'

k111or, 1·arc den ii1·crcxck11tor behö
rig, hos vilken ansökan först 
gjordes. och beslut, som av annan 
1frerexek11tor meddelas, ogillt. Har 
ingendera parten hemvist i Sverige. 
upptages ärendet av ä1·crexl'k11tor i 
Stockholm. Ansökan mä ej bifallas. 
med mindre sökandens motpart 
liimnats tillfälle att yttra sig. Avser 

1 Senaste lydelse av 
9 * 1976: 122 
I!\~ 1976: In 

~Senaste lydelse 1976: 122. 

Rätt domstol iir i mål. som avses 
i 21 *·den tingsriirt. varunder sva
randen lyder i t vistemäl. som rör 
hans person. och i mål. varom för
miilcs i 25 *. tingsriitte11 i den ort. 
där skiljedomen meddelats. Finnes 
ej behörig domstol efter vad nu är 
sagt. upptages rmHct av Stockholms 
tingsrätt. 

Ansökningsärenden enligt 8. 9. 
10 och 18 ** upptages av ti11g.1·r1it
tcn i den ort. diir endera parten har 
sitt hemvist. Har enahanda ansö
kan gjorts hos mer iin en tingsriitt. 
iir den tingsriitt behörig. hos vilken 
ansökan först gjordes. och beslut. 
Sl)lll av annan 1i11gsriitt meddelas. 
ogillt. Har ingendera parten hem
vist i Sverige, upptages ärendet av 
Stockhol111.1· ti111-:.1Tiitt. Ansökan .fi/r 
ej bifallas, med mindre sökandens 
motpart liimnats tillfälle att yttra 
sig. Avser ansökan skiljemans skil-
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ansökan skiljemans skiljande från 
uppdraget. bör jämväl skiljeman
nen höras. 

Mot överexekutors beslut. var
igenom skiljeman blivit utsedd eller 
skild från uppdraget eller skiljeavtal 
förklarats ha förfallit eller fråga om 
förlängning av tiden för skiljedoms 
meddelande avgjorts. må klaKWl ej 
föras. 
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jande Min uppdraget. bör jämväl 
skiljemannen höras. 

Mot ti11gsrii11e11s beslut. varige
nom skiljeman blivit utsedd eller 
skild frän uppdraget eller skiljeavtal 
förklarats ha förfallit eller friiga om 
förlängning av tiden för skiljedoms 
meddelande avgjorts. fiir talan ej 
föras. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Ett ärende som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet skall 

även därefter handläggas av övcrexekutor. dock längst till utgången av år 
1982. 

56 Förslag till 

Lag om ändring i rättshjälpshgen ( 1972: 429) 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättshjälpslagen ( 1972: 429) 1 

del.1· att i 33 * orden "utsökningslagen I 1877: 31 s. I r· skall hytas ut mot 
"utsökningsbalken". 

dels att 5 b och 10 **skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lydelse 

Med domstol förstås i denna lag 
allmän domstol. allmän förvalt
ningsdomstol. bostadsdomstolen. 
försäkringsövcrdomstolen. försäk
ringsrätt. marknadsdomstolen. pa
tentbesvärsrätten. arbetsdomsto
len. mellankommunala skatteriitten 
och krigsrätt. Vad i lagen sägs om 
domstol skall även gälla arrende
nämnd. hyresnämnd. statens va
nämnd och iiverexckutor. 

F<>rcslagcn lydelse 

Med domstol förstås i denna lag 
allmän domstol. allmän förvalt
ningsdomstol. bostadsdomstolen. 
försäkringsöverdomstolen. försäk
ringsrätt. marknadsdomstolen. pa
tcntbesvärsriittcn. arhetsdomsto
len. mellankommunala skattcriittcn 
och krigsrätt. Vad i lagen si:igs om 
domstol skall även gälla arrende
nämnd. hyres nämnd och statens 
va-nämnd. 

10 ~ 2 

Skall den som beviljats allmän 
rättshjälp ställa säkerhet för att få 
till stånd kvarstad. ski11gri11gsfi'ir
hud eller annan ha11driickni11g en
ligt rättegångsbalkcn. 111siik11i11gs/a
get1 (/877:31 s. IJ eller konkursla
gen ( 1921: 225 ). får riittshjälps-

1 I.agen omtryckt 1979: ~40. 
~ Senaste lydelse 1979: 347. 

Skall den som beviljats allmän 
rättshjälp stiilla säkerhet för att fä 
till ständ kvarstad eller annan lik-
11111ulc ätgiird enligt rätteg<i.ngshal
ken eller konkurslagen ( 1921: 225). 
får rättshjälpsniimndcn utfärda an
svarsförhindclse på statens viignar. 
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nämnden utfärda ansvarsförbin
delse på statens vägnar. 
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Första stycket äger motsvarande 
tillämpning i fråga om verkstäl
lighet enligt 41 eller 42 § llfsök
ningslagen, om allmän rättshjälp 
beviljats i verkställighetsärendet. 

Första stycket äger motsvarande 
tillämpning i fråga om verkstäl
lighet enligt 3 kap. 8 eller 9 § wsök
ningsbalken, om allmän rättshjälp 
beviljats i verkställighetsärendet. 

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten. anses utgiften såsom 
kostnad för rättshjälpen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
När ett mål handläggs av överexekutor efter ikraftträdandet. tillämpas 

5 b § i dess äldre lydelse. 
Vad som sägs i 10 § andra stycket i paragrafens nya lydelse gäller även 

när säkerhet skall ställas enligt I 0 t;ller 11 § lagen ( 1981: 000) om införande 
av utsökningsbalken. 

57 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 § lagen ( 1974: 371 J om rättegången i 
arbetstvister1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse FöreslaRl'll lydelse 

3 kap. 
7§ 

Ordförande får ensam på arbetsdomstolens vägnar företaga förberedan
de åtgärd samt meddela beslut om avskrivning av mål. 

Under förberedelse som avses i 4 kap. 9 §får ordföranden även 

l. pröva yrkande om kvarstad I. pröva yrkande om kvarstad, 
eller skingringsj("frbud, 

2. meddela beslut om avvisande av mål. om det är uppenbart att rätte-
gångshinder föreligger. 

3. meddela tredskodom. 
4. meddela dom över yrkande som har medgivits eller cftergivits. 
5. stadfästa förlikning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

1 Lagen omtryckt 1977: 530. 

8 Riksdagen 1980181. 8 sam/. Nr 24 
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58 Förslag till 

Lag om ändring i förvaltningslagen ( 1971: 290) 

Härigenom föreskrivs att 2 § förvaltningslagen ( 1971: 290) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Numrande lydelse Fåreslagen lydelse 

H' 
Lagen gäller icke ärende hos 
1. regeringen. 
2. kommunal myndighet. om ärendet avgöres genom beslut som över

klagas genom kommunalbesvär eller besvär hos kommunal besvärsnämnd. 

3. iiverexekutor eller utmiit
ningsman, om ärendet avser myn
dighetens exekutiva verksamhet, 
eller 

3. kr01u~{<Jgdemyndighet, om 
ärendet avser myndighetens exeku
tiva verksamhet, eller 

4. polis-, åklagar- eller tullmyndighet. om ärendet avser myndighetens 
verksamhet till förekommande eller beivrande av brott. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 
När ett mål handläggs av överexekutor efter ikraftträdandet. tillämpas 

2 §i dess äldre lydelse. 

59 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1970: 215) om arbetsgivares kvittningsrätt 

Härigenom föreskrivs att 5-7 §§lagen (1970:215) om arbetsgivares 
kvittningsrätt skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
5 § 

Skatteavdrag samt införsel. som beslutats innan lönefordringen fölfallit 
till betalning. har företräde framför kvittning enligt denna lag. 

Är arbetsgivarens fordran siidan 
att rätt till kvittning föreligger enligt 
3 § och vill arbetsgivaren kvitta mot 
belopp som han ålagts att innehålla 
genom beslut om utmätning av lön. 
beslutar utmätningsmannen om be
loppets fördelning mellan arbetsgi
varen och utmätningssökanden ef
ter fordringarnas storlek. 

Är arbetsgivarens fordran sådan 
att rätt till kvittning föreligger enligt 
3 § och vill arbetsgivaren kvitta mot 
belopp som han ålagts att innehålla 
genom beslut om utmätning av lön. 
beslutar kronofogdemyndigheten 
om beloppets fördelning mellan ar
betsgivaren och utmätningssökan
den efter fordringarnas storlek. 

I övrigt får kvittning ej åberopas mot beslut om utmätning av lön. 

1 Senaste lydelse 1975: 672. 
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Nuvarande lydelse 

Talan mot utmätningsma11.1· be
slut enligt andra stycket föres hos 
ö1·erexek111or genom besvär. Kla
gan är ej inskränkt till viss tid. 

Innan kvittning får ske enligt 3 ~ 
första stycket eller med stöd av kol
lektivavtal. skall arbetsgivaren från 
utmiitningsman inhämta besked om 
hur stor del av lönefordringen som 
enligt 4 § skall vara skyddad mot 
kvittning. Upphör arbetstagarens 
anställning utan föregående upp
sägningstid, får arbetsgivaren hålla 
inne lönebelopp · till dess 111111iit
ningsmannens besked föreligger. 
Det åligger i sådant fall arbetsgiva
ren att ofördröjligen begära sådant 
besked. 

Framställning om besked enligt 
6 § göres hos utmiitningsmannen i 
den ort där arbetstagaren är bosatt. 
Är han icke bosatt här i landet. gö
res framställningen i den ort där ar
betsgivaren finnes. Innan utmät
ningsmannen meddelar beslut. 
skall han bereda arbetstagaren till
fälle att yttra sig, om det kan ske 
utan avsevärd tidsutdräkt. 

Mot 11tmiiming.1·numncns beslut 
får talan ej föras. Utmä111ingsman
nen kan ändra beslutet. om anled
ning därtill förekommer. 

95 

Föreslagen lydelse 

Talan mot krom~fi1gdemyndighe
tens beslut enligt andra stycket 
föres i hm·riilfen genom besvär. Ta
lan är ej inskränkt till viss tid. 

Innan kvittning får ske enligt 3 ~ 
första stycket eller med stöd av kol
lektivavtal. skall arbetsgivaren från 
kro/l(di1gdemyndighete11 inhämta 
besked om hur stor del av löneford
ringen som enligt 4 ~ skall vara 
skyddad mot kvittning. Upphör ar
betstagarens anställning utan före
gående uppsägningstid. får arbets
givaren hålla inne lönebelopp till 
dess kronoj(Jgdemyndighet<'ns be
sked föreligger. Det åligger i sådant 
fall arbetsgivaren att ofördröjligen 
begära sådant besked. 

Framställning om besked enligt 
6 § göres hos kro111~f(Jgde111v11dighe
tc11 i den ort där arbetstagaren är 
bosatt. Ar han icke bosatt här i lan
det. göres framställningen i den ort 
där arbetsgivaren finnes. Innan 
krmu~fogdemyndigheten meddelar 
beslut, skall myndighl'ten bereda 
arbetstagaren tillfälle att yttra sig, 
om det kan ske utan avsevärd tids
utdriikt. 

Mot krotu~fogdemyndighetens 

beslut får talan ej föras. Kro11oj(Jg
demy11di1<heten kan ändra beslutet. 
om anledning därtill förekommer. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
I fråga om talan mot beslut enligt 5 ~andra stycket som har meddelats av 

utmätningsmannen före ikraftträdandet tillämpas paragrafen i dess äldre 
lydelse. 

60 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs alt 20 kap. 6 §lagen ( 1962: 381) om allmän försäk
ring1 skall ha nedan angivna lydelse. 

1 Lagen omtryckt 1977: 630. 
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Nul'llrande lydelse Fiireslagen lydelse 

20 kap. 

6 * 
Försäkrads fordran ä ersättning enligt denna lag. som innestär hos 

riksförsäkringsverket eller allmän försäkringskassa. må ej utmätas. För
säkrads rätt till ersättning må 1:j heller överlåtas. innan ersättningen är 
tillgänglig för lyftning. 

Bestämmelserna i första stycket 
hindra ej utmätning enligt vad som 
föreskrives i 67 d ~ uts<>kninvlagen 
(1877:31 s. /). 

Bestämmelserna i första stycket 
hindrar ej utmätning enligt vad som 
föreskrives i 7 kap. 11tsökningsh11/
ken. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

61 Förslag till 

Lag om ändring i rennäringsl.agen (1971: 437) 

Härigenom föreskrivs att i 45 * rennäringslagen ( 1971: 437) orden "ut
sökningslagen ( 1877: 31 s. I)'" skall bytas ut mot "utsökningsbalken". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

62 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1972: 262) om understödsföreningar 

Härigenom föreskrivs att 82 *lagen ( 1972: 262) om understödsföreningar 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse F<>res/agen lydelse 

Fordran som pä grund av moderskapsförsäkring innestår hos under
stödsförening får ej utmätas. 

Om utmätningsfrihet för kapital
försäkring. sjukhjälp och pen~;ion 

finns bestämmelser i lagen 
( 1927: 77> om försäkringsavtal och i 
utsöknings/agen (1877: 31 s. I J. 

Om utmätningsfrihet för kapital
försäkring. sjukhjälp och pension 
finns bestämmelser i lagen 
(1927: 77) om försäkringsavtal och i 
5 kap. utsiikningshalken. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
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63 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 206) om felparkeringsavgift 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1976: 206) om felparkeringsavgift 
dels att i 9 § ordet "utmätningsman" skall bytas ut mot "kronofogde

myndigheten'', 
dels att 13 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13 §1 

Om ej annat följer av denna Jag 
gäller uppbörd slagen C1953: 272) 
och införsel/agen (1968:62/) i till
lämpliga delar i fråga om felparke
ringsavgift. Reglerna i uppbörds/a
gen om restavgift skall dock inte 
tillämpas. Regeringen får föreskri
va avvikelser från de nämnda la
garna, när det gäller avkortning, 
avskrivning och det administrativa 
förfarandet i fråga om felparke-
ringsavgift. 

Om ej annat följer av denna lag 
gäller uppbörd slagen 11953: 2721 i 
tillämpliga delar i fråga om felpar
keringsavgift. Reglerna om restav
gift skall dock inte tillämpas. Rege
ringen får föreskriva avvikelser 
från uppbörds/agen. när det gäller 
avkortning. avskrivning och det ad
ministrativa förfarandet i fråga om 
felparkeringsavgift. lnfi1rsel enligt 
15 kap. utsökningsbalken fär äga 
rum l'id indril'ning a1• 
felparkering.w l'g{ft. 

Åläggande enligt 6 § andra stycket får ej utfärdas senare än ett år efter 
den dag då överträdelsen skedde. 

Åtgärd för indrivning av felparkeringsavgift får ej vidtagas senare än fem 
år efter den dag överträdelsen skedde. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

64 Förslag till 

Lag om ändring i förfogandelagen (1978: 262) 

Härigenom föreskrivs att 43 och 44 §§ förfogandelagen ( 1978: 2621 skall 

ha nedan angivna lydelse. 

Nu\'(/rande lydelse Föresl<igen lydelse 

43 § 

I fråga om nedsättning, fördelning och utbetalning av ersättning, som 
fastställts att utgå för skada på eller avsevärd försämring av fastighet. samt 
om verkan därav gäller i tillämpliga delar expropriationslagen ( 1972: 719). 

Kan flera göra anspråk på betal
ning ur ersättning. som i annat fall 
än som avses i första stycket fast
ställts enligt denna lag, och enas de 

1 Senaste lydelse 1979: 562. 

Kan flera göra anspråk på betal
ning ur ersättning. som i annat fall 
än som avses i första stycket fast
ställts enligt denna lag, och enas de 
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Nuvarande lydelse 

ej om hur ersättningen skall förde
las mellan dem. skall ersättning1:n 
nedsättas hos överexekutor. I fråga 
om nedsatt belopp skall i tillämpliga 
delar iakttagas lagen ( 1927: 56) om 
gälds betalning genom pt.'nningars 
nedsättandt.' i allmiint förl'llr. 
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Föreslagen lydelse 

ej om hur ersättningen skall förde
las mellan dem, skall ersättningen 
nedsättas hos liinsstyre/sen. I fråga 
om nedsatt belopp skall i tillämpliga 
delar iakttagas lagen ( 1927: 56) om 
nedsättning en· pengar hos myndig
het. 

44 § 1 

Ersättning för egendom som är 
utmätt eller har tagits i anspråk ge
nom betalningssäkring skall utges 
till utmiitningsmannen. Avsa er
sättningen egendom som iir bela~d 
med kvarstad eller ställd unJer 
skingringsförh11d. skall ersättning
en utges till överexekutor. 

Ersättning för egendom som är 
utmätt, belagd med kvarstad eller 
tagen i anspråk genom betalnings
säkring skall utges till kronofi>gde
myndigheten. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
EU ärende om nedsättning enligt 43 § andra stycket. som är anhängigt 

hos överexekutor vid ikraftträdandet. skall även dlirefter handläggas av 
överexekutor, dock längst till utgången av år 1982. 

Vad som sägs om kvarstad i 44 § i dess nya lydelse gäller även sking
ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

65 Förslag till 

Lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272) 

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen ( 1953: 272J 1 

dels att i 45 § 3 mom .. 61-64, 74 och 76 §§ordet "utmätningsman" i 
olika böjningsformer skall bytas ut mot "kronofogdemyndighet'' i motsva
rande form. 

dels att i 62 §orden "'lagen om ackordsförhandling utan konkurs·· skall 
bytas ut mot "ackordslagen ( 1970: 847)". 

dels att i 65 och 66 §§ ordet "införsellagen" skall bytas ut mot "15 kap. 
utsökningsbalken ·', 

dels att i 68 § 6 mom. orden "65 § utsökningslagcn" skall bytas ut mol 
"5 kap. I - 3 §~ utsökningsbalken". 

dels att 59. 60 och 87 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

1 Senaste lvdelse 1978: 900. 
1 Lagen o~tryckt 1972: 75. 

Senaste lvdelse av 
62 ~ 1974.: 771 
63 * 1974: 771 
64 ~ 1974: 853 
65 * 1974: 771 
66 * 1974: 853 
68 * 6 mom. 1974: 771 
74 § 1974: 771 
lagens rubrik 1974: 771. 



LU 1980/81: 24 99 

Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

59 §2 

Det åligger utmätningsman att 
verkställa indrivning av skatt. Där
vid får utmätning och inj()rsel äga 
rum enligt vad som sägs i 60 §. 

Det åligger kronoj(Jgdemyndig
heten att verkställa indrivning av 
skatt. Därvid får l'erkstiillighet en
ligt utsökningshalken iiga rum. 

Bestämmelserna om indrivning av skatt skall också tillämpas på indriv
ning av kvarskatteavgift. restavgift. tilläggsavgift. förseningsavgift eller 
ränta enligt denna lag. 

60 §3 

I mom. Vad i 6 § 11tsökning~1a
ge11 stadgas om jäv mot 11tmiit
ni11gsman gälle ock med m·seende 
å den, som förrättar 11tmät11ing för 
skatt. 

2 mom. Vid 11tmiitni11g för skatt 
skola. med de j('irbehåll so111 i 3 
mom. sägs. lä11da till efierrättelse 
utsök11ingslagens fiireskrijier om 
l'erkställighet al' 11tmätni11g och 
md därvid må 11nda11tagas, om ut
mätt egendoms försäljning, om för
delni11g m· medel, som till följd al' 
utmät11ing i11f111tit, samt om klagan 
över utmiitni11gsmans förfarande. 

3 mom. Bestämmelserna i 88 c § 
och 198 § 3 mom. 111sökningsla{?e11, 
Il * lagen (1971 :494) om exek11ti1· 
försäljning av fast egendom. 3 §la
gen (1973: 1130) om exekutil• för
säljning m· registrerat skepp m. m. 
samt 3 .l:i lage11 (1971 :500) 0111 exe
kutil' försäljning m· hdifartyg m. m. 
skola icke iiga tillä111p11i11g i·id 
utmätning för skatt. 

4 mom. Införsel enligt inji"irsella
gen får äga rum vid indrivning av 
restförd skatt och avgift som anges 
i I § första stycket denna lag. 

Införsel enligt 15 kap. utsiik
ningshalken får äga rum vid in
drivning av restförd skatt och avgift 
som anges i I § första stycket den
na lag. 

För skatt eller avgift. som på grund av föreskrift i annan författning skall 
indrivas i samma ordning som skatt enligt denna lag, får införsel äga rum 
endast om det är särskilt föreskrivet. 

2 Senaste lydelse 1979: 489. 
·' Senaste lydelse av 

3 mom. 1973: I 135 
4 mom. 1974: 771. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

87 *4 

Besvär över beslut enligt denna lag eller över taxering inverkar icke på 
skyldigheten att erlägga den skatt. som besvären rör. 

Åtgärd enligt denna lag skall 
verkställas oavsett att det beslut el
ler utslag som föranleder åtgärden 
icke vunnit laga kraft. Beslut eller 
utslag i taxeringsmål. där taxering
en fastställts till lägre belopp iin 
taxeringsintendenten yrkat eller 
medgivit, får dock icke föranleda 
restitution om taxeringsintendenkn 
anmält hinder härför. I sistnämnda 
fall må länsstyrelsen på ansökan 
medgiva restitution. varvid bestäm
melserna i 49 * 2 mom. sista 
stycket om ställande av säkerhet 
tillämpas. 

Åtgärd enligt denna lag skall 
verkställas oavsett att det beslut el
ler utslag som föranleder åtgärden 
icke vunnit laga kraft. A1ots1'11rande 
gäller l"id l'erkstiillighet enligt 11t
siikni11gsbalke11. Beslut eller utslag 
i taxeringsmål. där taxeringen fast
ställts till lägre belopp än taxerings
intendcnten yrkat eller medgivit. 
får dock icke föranleda restitution 
om taxeringsintcndcnten anmält 
hinder härför. I sistnämnda fall .får 
länsstyrelsen på ansökan medgiva 
restitution. varvid bestämmelserna 
i 49 * 2 mom. sista stycket om stiil
lande av säkerhet tilliimpas. 

Bestämmelserna i andra stycket om restitution äga motsvarande till
lämpning i mål där allmänt ombud har bcsvärsrätt samt i mål om skatte
tillägg eller förseningsavgift enligt taxeringslagen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

66 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring för skatter, 
tullar och avgifter 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1978: 880) om bctalningssiikring 
för skatter. tullar och avgifter 

dels att 13-15 **skall upphöra att giilla. 
dels att rubrikerna närmast före 13 och 15 **skall utgå. 
dels att 10-12 *~ skall ha nedan angivna lydelse. 

N111"{1rande lydelse Fiireslagen lydelse 

10 * 
lfräga om 1•erkstiillighetcn giillcr 

rnd som är fiireskriret om utmiit
ning fl'ir fi1rdringen. \/erkstiil/ighet 
.filr dock ej iiga rum i m·hining eller 
annan .fi"irnu1n som arses i 67 a och 
67 d H utsiikningslagen r 1877:31 
s. I J fiirrän dagen e.fier det att den 
har utbetalats. Vid rerkstiilligheten 

4 Senaste lydelse 1978: 201. 

I frtlga om 1·erkstiillighet m· be
slut om betalningssiikring tilliimpus 
I och 2 kap. llfsiikningshalken samt 
rad som .ti'ireskri1·s om utmiitning i 
4 kap. 2-9 **· 11 * .fi"irsta stycket, 
12-19 *-~· 22 .Q ji"irsta och tredje 
styckena. 24. 25 och 33-35 **· 5 
och 6 kap. och 12 kap. 3-5 **sam-
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Nuvarande lydelse 

tillämpas ej bestämmelserna i 
91 a § 3-5 mom. eller 91 b §utsök
nings/agen och ej heller vad 69 § 
samma lag och 5 § lagen 
(197 I :494) om exekutiv försäljning 
av fast egendom innehåller om ta
lan vid domstol. 
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Föreslagen lydelse 

ma balk. Mål onz verkställighet av 
beslut om betalningssäkring hand
läg!(s som allmänt mål. 

Lön eller annan .fårmån som 
m·ses i 7 kap. utsiikninl(sbalken får 
eJ tas i anspråk genom betalnings• 
säkring innan den har betalats ut 
och kan utmätas. 

Il § 

Verkställigheten får e.i omfatta 
försäljning av egendom eller betal
ning av jiJrdringen. Bestämmelsen i 
183 § 3 mom. utsöknings/agen 
(1877: 31 s. I) om j(>rsiiljning av lös 
egendom, som är jiJremål för kvar
stad, tillämpas dock i fråga om lös 
egendom, som har tagits i anspråk 
genom hetalningssiJkring. 

Gäldenären får inte överlåta 
egendom, som har ta!(its i anspråk 
genom betalningssäkring, eller till 
skada för borgenären förfoga över 
egendomen på annat siltt, om inte 
kronofogdemyndigheten medger 
det av särskilda skäl. 

I fråga om verkan i övrigt av 
1·erkställd betalningssäkring gäller 
vad som föreskril's om utmätning i 
4 kap. 29 § andra stycket, 30 och 
31 §§ och 12 kap. 6-10 H utsök
ningsbalken. Att betälnin!(ssiikring 
ger förmånsrätt föreskril's i för
månsrätts/agen (1970: 979). 

Om liis egendom, som har tagits 
i anspråk ge1iom betalningssäk
ring, hastigt faller i värde eller krä-
1-er alltför kostsmt1 i•ård, får den på 
begäran av någon av parterna säl
jas i den ordning som gäller för llf
mätt egendom. 

12 § 

I fråga om talan mot beslut som 
rör verkställigheten gäller i tillämp
liga delar bestämmelserna i wsök
ningslagen (1877: 31 s. I) om kla
gan över utmätningsmans förfaran
..!e och Öl'er utslag i utsökningsmål. 
Talan mot kronofogdem.vndighets 
beslut är ej inskränkt till viss tid. 

I fråga om talan mot beslut som 
rör verkställigheten tillämpas vad 
som enligt utsöknin1<sbalken gäller 
beträffande kvarstad.för fordran. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
I fråga om talan mot beslut som har meddelats av kronofogdemyndig

heten före ikraftträdandet och beträffande talan mot beslut av över
exekutor tillämpas 12 §i dess äldre lydelse. 

När en ansökan om avläggande av betalningssäkringsed har kommit in 
till konkursdomaren före ikraftträdandet, tillämpas 15 §fortfarande. 
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67 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 882) om säkerhet för skattefordringar 
m.m. 

Härigenom föreskrivs att I § lagen ( 1978: 882) om säkerhet för skatte
fordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 

Vid indrivning av fordran i allmänt mål får kronofogdemyndighet i 
samband med att uppskov beviljas med betalning eller med viss indriv
ningsåtgärd ta emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan 
antas medge det. annan erbjuder sig att ställa. 

Med allmänt mål m·ses i de1111a I I kap. 6 § 11tsök11i11gsbalke11 
lag mål hos krono.fogdemy11dighet finns bestämmelser om l'(ld som 
om 11ttaga11de al' skatt eller tull. arses med allmänt mål. 
staten tillkommande a1·gift eller lik-
nande medel som fllr tas ut genom 
11tmiitni11g 11ta11 f('iregåe11de dom, 
höter eller annat som i11drivs i sam-
ma ordni11g som höter. avgift till 
statsverket e11ligt rattenlage11 
((918:523) eller belopp som har er-
lagts ai· allmii11na medel och e11lii:t 
domstols beslut skall återbetalas 
till statsverket. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

68 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt 1 

dels att i 17 b § ordet "införsellagen" skall bytas ut mot "15 kap. 
utsökningsbalken'', 

dels att i 18 §ordet "utmätningsman" i olika böjningsformer skall bytas 
ut mot "kronofogdemyndighet" i motsvarande form. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

1 Lagen omtryckt 1970: 933. 
Senaste lydelse av 
18§1971:814 
lagens rubrik 1974: 777. 
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69 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt 

Härigenom föreskrivs att 48 § lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt 1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse F1)reslagen lydelse 

48 § 

Betalas icke skatt i behörig tid och ordning indrives skatt och restavgift. 

Bestämmelserna i uppbördslagen 
om indrivning, avkortning och av
skrivning samt efterkrav och pre
skription gäller i tillämpliga delar i 
fråga om mervärdeskatt. Införsel 
enligt införsellagen ~len 6 decemher 
1968 (nr 621) får äga rum vid in
drivning av mervärdeskatt och rest
avgift på skatten. 

Bestämmelserna i uppbördslagen 
(1953:272! om indrivning. avkort
ning och avskrivning samt efter
krav och preskription gäller i till
lämpliga delar i fråga om mcrvärde
skatt. Införsel enligt / 5 kap. utsak
ningshalken får äga rum vid in
drivning av mervärdeskatt och rest
avgift på skatten. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

70 Förslag till 

Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601) 

Härigenom föreskrivs att i 30 § vägtrafikskattelagen (1973:601) 1 orden 
"införsellagen (1968: 621 )" skall bytas ut mot "15 kap. utsökningsbal
ken". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

71 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 339) om saluvagnsskatt 

Härigenom föreskrivs att i 6 §lagen ( 1976: 339) om salu vagnsskatt orden 
"införsellagen (1968: 621 )" skall bytas ut mot "15 kap. utsökningsbal
ken". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

1 Lagen omtryckt 1979: 304. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 885. 

1 Lagen omtryckt 1979: 280. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 869. 
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72 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1959: 552) om uppbörd av vissa avgifter 
enligt lagen om allmän försäkring, m. m. 

Härigenom föreskrivs att i 30 !i lagen ( 1959: 552) om uppbörd av vissa 
avgifter enligt lagen om allmän försäkring. m. m. 1

• orden "införsellagen 
11968: 621 )" skall bytas ut mot "15 kap. utsökningsbalken". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

1 Lagen omtryckt 1974: 938. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 938. 
Senaste lydelse av 30 § 1980: 314. 
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Bilaga 2 

Av utskottet föreslagna ändringar i regeringens lagförslag 

Förslaget till lag om införande av utsökningsbalken 

Regeringens förslag Utskottets förslaR 

15 § 

För en fordran på grund av inrop av lös egendom vid en offentlig 
auktion, som har ägt rum före balkens ikraftträdande, får utmätning fortfa
rande ske enligt 55 § utsökningslagen (1877: 31 s. !). 

En skriftlig. av två personer be
vittnad förbindelse angående bi
draR som tillkommer kommun för 
barns vård enligt 72 §andra stycket 
barnavårds/agen ( 1960: 97), vilken 
har tillkommit före balkens ikrafi
trädande, får verkställas även där
efter. I fråga om villkoren för 
utmätninR eller införsel tillämpas 
äldre bestämmelser. 

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

Regeringens förslag 

Härigenom föreskrivs i fråga om 
rättegångsbalken 1 

dels att i 8 kap. 2 §och 12 kap. 3 § 
ordet "utmätningsman" skall bytas 
ut mot "kronofogde", 

dels att i 38 kap. 5 § ordet "ut
mätningsmannens" skall bytas ut 
mot ''kronofogdemyndighetens'', 

dels att i 49 kap. 4 §, 50 kap. 8 §. 
52 kap. 7 § och 55 kap. 8 § orden 
"kvarstad, skingringsförbud eller 
annan handräckning" skall bytas ut 
mot "kvarstad eller annan åtgärd 
enligt 15 kap.", 

dels att i 50 kap. 5 § och 55 kap. 
5 § orden "kvarstad eller sking
ringsförbud" skall bytas ut mot 
''kvarstad", 

1 Senaste lydelse av 
8 kap. 2 § 1972: 430 

12 kap. 3 § 1975: 1288 
49 kap. 4 § 1979: 242 
55 kap. 5 § 1947: 616 

Utskottets förslag 

Härigenom föreskrivs i fråga om 
rättegångs balken 1 

dels att i 8 kap. 2 §och 12 kap. 3 § 
ordet "utmätningsman" skall bytas 
ut mot "kronofogde", 

dels att i 38 kap. 5 § ordet "ut
mätningsmannens" skall bytas ut 
mot ''kronofogdemyndighetens'', 

dels att i 50 kap. 8 §, 52 kap. 7 § 
och 55 kap. 8 § orden "kvarstad, 
skingringsförbud eller annan hand
räckning" skall bytas ut mot "kvar
stad eller annan åtgärd enligt 15 
kap.", 

dels att i 50 kap. 5 § och 55 kap. 
5 § orden "kvarstad eller sking
ringsförbud" skall bytas ut mot 
"kvarstad", 

1 Senaste lydelse av 
8 kap. 2 § 1972: 430 

12 kap. 3 § 1975: 1288 
55 kap. 5 § 1947: 616 
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Regeringens förslag 

dels att 9 kap. 8 §, IO kap. 17 §, 15 
kap., 16 kap. 6§, 17 kap. 14§, 25 
kap. I och 3§§, 26 kap., 27 kap. 
10§, 30 kap. 12§ och 33 kap. 5§ 
skall ha nedan angivna lydelse. 

I06 

Utskottets förslag 

dels alt 9 kap. 8 §, IO kap. 17 §, 15 
kap., 16 kap. 6§, 17 kap. 14§. 25 
kap. I och 3 §§. 26 kap., 27 kap. 
10§, 30 kap. 12§ och 33 kap. 5§ 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Förslaget till lag om ändring i rä1ttshjälpslagen (1972: 429) 

Lydelse enligt JuU 1980181: 34 Utskottets förslag 

5b §1 

Med domstol förstås i denna lag 
allmän domstol, allmän förvalt
ningsdomstol, bostadsdomstolen, 
försäkringsöverdomstolen, försäk
ringsrätt, marknadsdomstolen, pa
tentbesvärsrätten, arbetsdomstolen 
och krigsrätt. Vad i lagen sägs om 
domstol skall även gälla arrende
nämnd, hyresnämnd. statens va
nämnd och överexekutor. 

Med domstol förstås i denna lag all
män domstol, allmän förvaltningsdom
stol, bostadsdomstolen, försäkrings
överdomstolen, försäkringsrätt, mark
nadsdomstolen. patentbesvärsrätten, 
arbetsdomstolen och krigsrätt. Vad i 
lagen sägs om domstol skall även gälla 
arrendenämnd. hyresnämnd och sta
tens va-nämnd. 

1 Lydelseenligtprop. 1980/81: 143.JuU 1980/81:34. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 


