
Lagutskottets betänkande 

1980/81:27 

om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling 
(prop. 1980/81:172 och prop. 1980/81:84 delvis) 

Ärendet 

r betänkandet behandlas proposition 1980/81: 172, vari regeringen (justi

tiedepartementet) efter hörande av lagrådet föreslagit riksdagen att anta ett i 

propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen (1927:~5) om 

dödande av förkommen handling. 

Vidare behandlas ett förslag till ändring i samma lag som regeringen 

(justitiedepartementet) lagt fram i proposition 1980/81 :84 med förslag till lag 

om införande av utsökningsbalken m. m. Även över lagförslagen i proposi

tion 84 har lagrådets yttrande inhämtats. Huvuddelen av proposition 84 

behandlar lagutskottet i betänkande LU 1980/81:24. 

Utskottet 

r proposition 172 föreslås att tillämpningsområdet för lagen om dödande 

av förkommen handling utvidgas till att omfatta vissa typer av obligationer 

och förlagsbevis. Det gäller sådana obligationer och förlagsbevis som iir 

ställda till viss man eller till viss man eller order och som har utfärdats genom 

Värdepapperscentralen VPC Aktiebolags försorg. Vidare skall lagen kunna 

tillämpas på s. k. bankcertifikat. dvs. innehavarobligationer som utges av 

banker och som har en löptid på högst ett år. 
I propositionen föreslås slutligen en förenkling av själva dödningsförfa

randet vid domstol. Förslaget i denna del inne här bl. a. att domstolen av sig 

själv skall ta upp en ansökan om dödande av förkommen handling till slutlig 

behandling. F. n. gäller enligt 7 § att sökanden är skyldig att inom viss tid 

fullfölja sin ansökan. 7 § föreslås således bli upphävd. 

Det i proposition 84 framlagda förslaget till ändring i lagen om dödande av 

förkommen handling innebär att det införs en möjlighet att döda en 

undanhållen handling. när utmätning skett av den fordring eller rättighet som 

grundas på handlingen. Motsvarande möjlighet skall föreligga vid konkurs. 

lagtekniskt innebär förslaget att i lagen införs en ny paragraf, 12 a *·Enligt 

det nya lagrummets första stycke skall l-11 **i lagen gälla i tilliimpliga delar 

även när en handling ej kunnat anträffas vid utmätning av fordringen eller 

rättigheten eller vid konkurs. om det kan antas att handlingen undanhillls. 

Vidare anges i första stycket att ansökan om dödande får göras av 

kronofogdemyndigheten eller konkursboet. 

Samtliga ändringar i lagen om dödande av förkommen handling föreslås 
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träda i kraft den 1 januari 1982. 

Utskottet har inga erinringar mot att förslagen genomförs och tillstyrker 

diirför bifall till proposition 172 och proposition 84 i nu aktuell del. De i 

propositionerna framlagda ändringsförslagen bör sammanföras till ett 

lagförslag. Vidare bör - med hänsyn till förslaget i proposition 172 att 7 § 

skall upphiivas- den föreslagna 12 a *ändras så att hänvisningen kommer att 

avse 1-6 och 8-11 **· 
Utskottet hemställer 

att riksdagen med bifall till proposition 1980/81: 172 och proposi

tion 1980/81 :84 sdvitt nu är i fdga antar det i härvid fogad bilaga 

framlagda förslaget till lag om iindring i lagen ( 1927:85) om 

dödande av förkommen handling. 

Stockholm den 28 april 198 l 

Pii lagutskottets vägnar 

LENNART ANDERSSON 

Niirmrandc: Lennart Andersson (s). Bernt Ekinge (fp). IngerLindquist (m), 
Stig Olsson (s), Elvy Nilsson (s). Joakim Ollen (m). Arne Andersson i 
Gamll'by (s). Martin Olsson (c). Ingemar Konraclsson (s). Olle Aulin (m), 
Owe Andrcasson (s). Marianne Karlsson (c). Bengt Silfvcrstrancl (s). Margot 
l lt1kansson (fp) och Stina Andersson (c). 
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Bilaga 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande a,· förkommen handling 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1927:85) om dödande av 

förkommen handling 1 

dels att 7 § skall upphöra att gälla, 

dels att L 6. 8 och U §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att lagen skall införas en ny paragraf. 12 a §. av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Löpande skuldebrev. växel, kon

nossement eller annan handling. 

vars företeende utgör villkor för rätt 

att kräva hetalning eller påkalla 

fullgörande av annan förpliktelse. 

111å, där antagas kan att handlingen 

förstörts eller eljest förkom111it, 

dödas ptt begäran av den. som förlo

rat handlingen. Lag sa111ma l'{lre i 

fråga om aktiehrev och pantbrev. sä 

ock beträffande intecknad förskri1•

ning, som är ställd till viss man. 

Denna lag iige ej tillämpning å 

banksedlar eller ohligationer. 

I Senaste lydelse av 7 ~ J l).lfi:878. 
2 Senaste lydelse 1970: 1012. 

Regcringem förslag 

Löpande skuldebrev. l'iixlar. kon

nossement eller a11dra handlingar 

1·i/kas företeende utgör villkor för 

rätt att kräva betalning eller all 

päkalla fullgörande av nägo11 annan 

förpliktelse får. om det kan antas att 

handlingen har förstörts eller ko111-

mit bort. diiclas pi1 hegi"iran av den 

som har förlorat handlingen. Dl'l

sa111111a gäller i fr[1ga om aktiebrev 

och pantbrev. liksom beträffande 

intecknade fordringslumdlingar som 

iir ställda till viss man. 

Denna lag ti/liimpas i11te på hank

sedlar. De11 ti/liimpas inte heller på 

obligationer eller fi5rlagsbl'l'is utom i 

fråga 0111 

I. ohligatirmer och förlagsl>eris 

som har ställts till 1·iss 111c111 eller till 

1•iss mun eller order och som har 

utfärdat.i· genom Viirdepllflper.1·n·11-

tral('ll VPC Aktiebolags försorg, 

eller 

2. ohligationer med c11 liiptitl ptl 

högst crr är som har ställts till i1111ch11-

rnren och som utges a1· hankinsti

tlll. 
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Nuvarande lydelse Regeringens förslag 

6 *' 
Har sökanden risat sannolika Har sökanden gjort sannolikt att 

skäl, att handlingen för honom för- handlingen har förstörts eller kom-

störts eller eljest förkommit. föreliig- mit hort. skall rätten utfärda en 

ge riillcn honom att å 1·is.1· dag jidlji:ilja 

ansökningen: och lll(iirde riitten 

offentlig stämning. som genom rät

tens försorg kungiires i Post- och 

Inrikes Tidningar. Kungörelsen 

skall införas i tidningens första num

mer för januari. april. juli eller 

oktober mänad; och skall \'id utsät

tande av dag för ansökningens full

följande iakttagas, att minst ell oclz 

lzögst t1•ä år komma att fiirflyta mel

lan dagen j/ir ku11giira11det oclz den 

dag, som utsiittesfiir ärendets f11l((öl

_iandc. 

Stämningen skall innehi'1lla. jiimre 

beskrivning av handlingen. att san

nolika skiil 1·isatsför sökandens upp

gift att den för lzonom förkommit, 

iii·cnsom tillkiinnagil'lmde att. om 

någon innelzar lzandlingen eller vet 

att den finnes i behåll. han biir 

därom hos rätten giira anmälan sist å 

den för ärendets fullföljande wsarra 

dag. 

Har stämningen icke blil'it i rätt tid 

införd i Post- och Inrikes Tidningar 

och möter på grund därav hinder för 

ärendets företagande å den utsatta 

dagen, iige riitten utsätta ny dag för 

11nsökningensfi1llföljande samt wtar

da oclz kungiira off(•ntlig stämning på 

3 Senaste lydelse 1977:685. 

offentlig stiimning. som genom riit

tens försorg kungörs i Post- och 

Inrikes tidningar. Kungörelsen skall 

införas i tidningens första nummer 

för januari. april. juli eller oktober 

månad. 

Stämningen skall innehålla en 

beskrivning av handlingen samt upp

gift om att sökanden har gjort sanno

likt att lzandlingen har förstörts eller 

kommit bort. I .Hiimnin[<en skall 

1·idare den som kan inneha handling

en eller vet att elen fi1111.1· i behåll eller 

som i ö1·rig1 kan lämna upplysningar 

i ärendet uppmanas att anmäla de11a 

till rätten senast en 1·iss angil'en dag. 

Denna dag skall bestämmas så att 

minst ett och högst tl'å är kommer all 

förflyta från dagen för kungörander. 

Siikandrn skall 11111Jerriittas om inne

hållet i sttlmningen. 
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Nuvarande lydelse 

sätt förut sagts. Underrättelse härom 

skall meddelas sökanden. 

5 

Regeringens förslag 

8 §4 

Innan fullföljd ansökning företa

ges till avgörande, förelägge rätten 

sökanden att förebringa utredning, 

huruvida efter den offe11tliga stäm

ningens wfärdande inträffat omstän

dighet som kan tjäna till upplysning i 

saken, såsom att ränta eller vinstil/

delning uppburits eller på grund m' 

handlingen krav eller påminnelse 

skett hos gäldenären. 

Finner rätten, vid prövning av 

ansökningen, någon omständighet ej 

hava förekommit. som utvisar, att 

handlingen finnes i behåll. eller giver 

skälig anledning till antagande att så 

är fallet, mrde handlingen genom 

beslut av rätten dödad. 

Sedan tiden för anmälan enligt 6 § 

andra stycket har gått ut, skall rätten 

avgöra ärendet. Finner rätten därvid 

att någon omständighet i11te har före

kommit som visar eller ger skälig 

anledning till a11tagande att handling

en finns i behåll, skall handlingen 

dödas genom beslut av rätten. 

Beträffande pantbrev och inteck- Beträffande pantbrev och inteck-

nad fordringshandling skall beslutet nade fordringshandlingar skall be-

tillika innehålla erinran. att det ej slutet innehålla en erinran om att 

innebär dödande av inteckningen. beslutet inte innebär att inteckningen 

dödas. 

Regeringens förslag Utskottets förslag 

12 a § 

Vad som sägs i 1-11 §§om dödan

de av en förkommen handling gäller 

i tillämpliga delar även när en hand

ling ej har kunnat anträffas vid 

utmätning av fordringen eller rättig

heten eller vid konkurs, om det kan 

antas att handlingen undanhålls. 

Ansökan om dödande görs i sådant 

fall av kronofogdemyndigheten eller 

konkursboet. 

4 Senaste lydelse 1970: 1012. 

Vad som sägs i 1-6 och 8-11 §§om 

dödande av en förkommen handling 

gäller i tillämpliga delar även när en 

handling ej har kunnat anträffas vid 

utmätning av fordringen eller rättig

heten eller vid konkurs, om det kan 

antas att handlingen undanhålls. 

Ansökan om dödande görs i sådant 

fall av kronofogdemyndigheten eller 

konkursboet. 
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Regeringens förslag Utskottets förslag 

Om det anses behövligt. skall tingsriitten som villkor för dödande 

föreskriva att utmätningssökanden eller konkursboet stiiller siikerhet enligt 

vad som sägs i 2 kap. utsökningsbalken för den skada som riitt innehavare av 

handlingen kan lida. Föreligger enligt 2 kap. 27 ~ utsökningsbalken ej 

skyldighet att ställa säkerhet, skall tingsrätten i stiillet som villkor föreskriva 

att utmätningssökandcn utfäster sig att ersätta en siitlan skada. Siikerhcten 

eller utfästelsen får ej åberopas, om talan väcks senare iin tre år från elen dag 

då beslut om handlingens dödande vann laga kraft. 

Ny handling skall ej utfärdas med anledning av dödande enligt denna 

paragraf. 

Om ett överskott uppkommer vid utmätning. far det ej betalas ut till 

utmätningsgäldenären utan att den dödade handlingen företes eller att 

utmätningsgäldcnären gör sannolikt att han ej har handlingen i behåll. 

Nuvarande lydelse 

Ham tio år förflwit från det pant

brev eller annan inteckningshand

ling. om 1·ilken det ej är känt var den 

Regeringens förslag 

Är df'f iflle känt rnr ett pantbrev 

eller någon annan intL'ckningshand

ling finns och har tio år förflutit ji-iln 

finnes, blivit uppl'isadför anteckning det all lw1111/ingen uppvisades för 

om innehav eller eljest företedd i anteckning om innehav eller i ö1·rigt 

inteekningsärencle och vill elen · fiireteddes i ett inteckningsärende. 

intecknade egendomens ägare äska 

att inteckningen. ehuru han ef kan 

förete handlingen. mälle dödas. göre 

ansökan därom, dä fråga är om 

pantbrev. hos elen rätt, under vilken 

fastigheten lyder eller i skeppets 

hemort eller i den ort. där skepps

bygget utföres, och eljest hos rätten i 

den ort, diir vederbörande inskriv

ningsmyndighet är. Kan det antagas 

att pantbrev tillkommit på sådant 

sätt eller kommit ur ägare11s hand 

under sådana omständigheter som 

utesluter giltig pantsättning, må 

ansökan göras utan hinder m• att nyss 

angivna tid ej förflutit. Sedan ansök

ningen. där s{1 ske kan. på sätt om 

'Scnaste lycklsc l'J77:6tl5. 

kan den intecknade i.:gcndomcns 

ägare ansöka att inteckningen dödas 

trots att handli11ge11 inte kan företes. 

Ansiikan so111!ll'Ser1;1t pantbrev skall 

göras hos den rätt under vilken 

fastigheten lyder eller i skeppets 

hemort eller i den ort där skcppsbyg

get utförs. Ansökan som avser någon 

annan inteckningshandling skall gö

ras hos rätten i den ort diir vederbö

rande inskrivningsmyndighet finns. 

Kan det antas att ett pantbrev har 

tillkommit på sådant sätt eller har 

kommit ur ägarens hand under 

sådana omständigheter som uteslu

ter giltig pantsättning. får ansökan 

om dödande av inteckningen göras 
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Nurnrande lydelse 

stämning i tvistemål är stadgat delgi

vits den senast antecknade innehava

ren al' handlingen, utfärdc rätten 

offentlig stämning. som skall kungö

ras på sätt i 6 * sägs samt innehalla 

beskrivning av handlingen iil•e11som 

tillkiinnagirande att, om någon inne

har handlingen eller har kännedom 

om att den finnes i behåll. han hör 

därom. vid äventyr att inteckningen 

eljest dödas. hos rätten göra anmälan 

sist å dag som för ärendets ful/följan

de utsättes. Sådan dag mä ej siittas 

tidigare än sex månader efter kungö

relsens införande i Post- och Inrikes 

Tidningar. 

Ful/följes ej ansökningen å wsatt 

dag l'are den förfallen. 

Finner rätten. vid prörning av 

ansiikningen. nt1gon omstiindighet ej 

hava förekommit som utgör skälig 

anledning att låta inteckningen fort

farande gälla. förordne rätten att 

inteckningen må, pä därom hos 

1·1•derhörande inskri1·ningsmy11dig

lzet gjord ansökan, dödas utan hand

lingens företeende. 

Rätten skall underriitta inskriv

ningsmyndigheten om ansökan som i 
första stycket siigs för a/lfcckning i 

fastighetsboken eller annan inskriv

ningsbok rnrom fråga är. Vad nu 

sagts om ansiikningrn skall ock giilla 

rättens slutliga Il/slag i iirrndet; dock 

7 

Regeringens förslag 

ii1•en om den nyss angivna tiden ej 

har förflutit. 

Den som senast har antecknats 

som innehavare m• handlingen skall, 

om det kan ske, delges ansökningen i 

mlighet med 1·ad som föreskril's om 

delgivning av stämning i tvistemål. 

Rätten skall därefter utfärda en 

offentlig stämning, som skall kungö

ras på det sätt som anges i 6 §. 

Stämningen skall innehålla en be

skrivning av handlingen. I stämning

en skall ridare den som kan inneha 

handlingen eller ret att den finns i 

behall eller som i övrigt kan lämna 

upplysningar i ärendet uppmanas all 

anmäla detta till rätten senast en viss 

angiven dag. Denna dag skall 

bestämmas sä att minst sex månader 

kommer att förflyta frän dagen för 

kungörandet. Sökanden skall under

rättas om innehållet i stämningen. 

Sedan tiden för anmälan enligt 

andra stycket har gått ut, skall rätten 

avgöra ärendet. Finner rätten diirvid 

all någon omständighet ime har före

kommit som utgör skälig anledning 

att l{1ta inteckningen fortfarande gäl

la. skall riitten förordna att inteck

ningen får dödas utan handlingens 

företeende efter ansökan om detlll 

hos vederhörande inskrivningsmyn

diglu:t. 

Riitten skall undcrriitta inskriv

ningsmyndighcten om en ansökan 

som har gjorts enligt fiirsra stycket 

och om riillcns sllllliga beslut i iiren

det. fnskrivningsmyndigheten skall 

c1111eck11a delta i fastighetsnoken eller 

annan inskrivningsbok. Har ansök-
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Nill'arande ~)'de/se Regeringens förslag 

må, då ansökningen avslagits, an- ningen avslagits, skall anteckning 

teckning ej verkställas förrän utslaget om detta dock inte göras förrän 

vunnit laga kraft. beslutet har vunnit laga kraft. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Har en ansökan om dödande 

gjorts före ikraftträdandet, tilliimpas dock äldre bestämmelser. 

GOTAB 66994 Stockholm 1981 


