
J usfitieutskottets betänkande 

1986/87:13 
om avgifter vid de allmänna domstolarna 
(prop. 1986/87:26) 

Propositionen 

I proposition 1986/87:26 har regeringen (finansdepartementet) föreslagit 
riksdagen att 

dels anta genom propositionen framlagda förslag till 
1. lag om ändring i rättegångsbalken, 
2. lag om ändring i lagen ( 1946:807) om handläggning av domstolsären

den, 
3. lag om ändring i lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläg-

gande (lagsökningslag), · · 
4. lag om ändring i handräckningslagen' (1981 :847), 
5. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), 

dels godkänna de riktlinjer som i propositionen förordas för uttag av avgifter 
för finansieringen av kungörelsekostnaderna i mål och ärenden vid de · 
allmänna domstolarna samt av det inkomstbortfall som ett slopande av den 
återstående lösningsskyldigheten i fråga om domar, beslut och vissa bevis, 
som utfärdas av de allmänna domstolarna, leder till . 

. Rörande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisas till vad som anförs 
under rubriken Utskottet på s. 8. 

De vid propositionen fogade lagförslagen har följande lydelse. 

Riksdagl'n J98{)f87. 7saml. Nr 13 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs att 42 kap. 3 och 4 §§ samt 47 kap. 3 och 4 §§ 
rättegångsbalken skall ha följande lydelse. 

Nurnra11de lydelse Föreslagen lydelse 
42 kap. 

Uppfyller stäm11i11gsa11söka11 ej 
föreskrifterna i 2 § eller är de11 el
je.l'I ofullständig, skall rätten före
lägga käranden att avhjälpa bristen. 

Följer käranden inte ett föreläg
gande enligt 3 §, skall ansökningen 
avvisas, om den är så ofullständig 
att den inte utan väsentlig olägen
het kan läggas till grund för en rät
tegång. 

3 § 

Om stäm11i11gs<msökninge11 i11te 
uppfyller föreskrifterna i 2 § eller i 
övrigt är ofullständig, skall rätten 
förelägga käranden att avhjälpa 
bristen. Detsamma gäller om före
skri1·e11 a11sök11i11gsavgift inte har 
betalats. 

Följer käranden inte ett föreläg
gande enligt 3 §, skall ansökningen 
avvisas, om den är så ofullständig 
att den inte utan väsentlig olägen
het kan läggas till grund för en rät
tegång eller om underlåte11heten 
<ll'ser betalning m· a11sök11i11gsal'-
gifte11. 

Ansökningen skall också avvisas, om det är uppenbart att målet på 
grund av rättegångshinder inte kan tas upp till prövning. 

Nuvara11de lydelse Föreslagen lydelse 

47 kap. 

Uppfyller stii111ni11gsansök<m ej 
föreskrifterna i 2 § eller är de11 el
}t'sf ofullständig eller har sådant in
tyg, som avses i 2 § tredje stycket, 
ej företetts, skall rätten förelägga 
målsäganden att avhjälpa bristen. 

Följer målsäganden inte ett före
läggande enligt 3 §. skall ansök
ningen avvisas, om den är så ofull
stiimlig att den inte utan väsentlig 
olägenhet kan läggas till grund för 
en rättegång i ansvarsfrågan. Det
samma gäller om något intyg, som 
avses i 2 § tredje stycket inte har 
företetts. 

3 § 

Om stiimni11gsa11sökninge11 inte 
uppfyller föreskrifterna i 2 § eller i 
Öl'rigt är ofullständig eller om så
dant intyg, som avses i 2 § tredje 
stycket, inte företetts, skall rätten 
förelägga målsäganden att avhjälpa 
bristen. Detsamma gäller om före
skril'en ansök11ing.Hll'giji inte har 
betalllls. 

Följer målsäganden inte ett före
läggande enligt 3 §. skall ansök
ningen avvisas, om den är så ofull
ständig att den inte utan väsentlig 
olägenhet kan läggas till grund för 
en rättegång i ansvarsfrågan. Det
samma gäller om något intyg, som 
avses i 2 § tredje stycket inte har 
företetts eller om underlåtenheten 
m·ser betalning m· a11siik11ingsm·-
g(ften. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 
1 Senaste lydelse 1984: 13 I. 
2 Senaste lydelse 1984: 131. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1946: 807) om handläggning av 
domstol särenden 

Härigenom föreskrivs att 3 §lagen 0946: 807) om handläggning av dom
stolsärenden skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Uppfyller ansökan ej föreskrif
terna i 2 § eller är den eljest ofull
ständig, förelägge rätten sökanden 
alt avhjälpa bristen. Efterkommes 
ej sådant föreläggande må ansökan 
avvisas. 

Finnes uppenbart, att ansökan ej 
kan av rätten upptagas, skall den 
omedelbart avvisas. 

Föreslagen lydelse 

3 § 

Om ansökningen inte uppfyller 
föreskrifterna· i 2 § eller i övrigt är 
ofullständig, skall rätten fiirelägga 
sökanden att avhjälpa bristen. 
Följer sökanden inte ett sådant' fö
reläggande får ansökning_en avvi
sas. 

Har föreskriven ansökningsm·
gift inte betalats, skall rätten före
lägga sökanden att betala m'giften. 
Följer sökanden inte ett sådant fö
reläggande skall ansökningen avd
sds. 

Är det uppenbart att ansökningen 
inte kan tas upp av rätten. skall den 
omedelbart avvisas. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1946: 808) om lagsökning och 
betalningsföreläggande (lagsökningslag) 

' 
Härigenom föreskrivs att 2, 3, 19 och 21 *§lagen (1946: 808) om lagsök-

ning och betalningsföreläggande (lagsökningslag) skall ha följande lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §I 

Lagsökning skall göras skriftligen hos allmän underrät~. Ansökningen 
skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 
33 kap. I § rättegångsbalken. Dessutom skall anges fordringens belopp 
och den ränta som fordras. Borgenären skall också ange de omständigheter 
som betingar rättens behörighet. om denna inte framgår av vad som annars 
anförs. Vid ansökningen skall fogas styrkt avskrift av den handling varpå 
fordringen grundas och, då betalning enligt I § andra stycket söks ur fas! 
egendom. skepp eller skeppsbygge eller egendom som omfattas av före
tagshypotek. av den handling varigenom panträtt i egen.domen eller före-

. tagshypotek har. upplåtits. 

1 Senaste lydelse 1985: 270. 
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N111'(1rande lydelse Föreslagen lydelse 

Ansökningen skall jämte avskrift som anges i första stycket inges i två 
exemplar och vara egenhändigt undertecknad av borgenären eller hans 
ombud. Är endast ett exemplar ingivet, skall rätten mot föreskriven avgift 
omhesörja erforderlig avskrift. Denna gäller i målet lika med originalet. 

Har fiireskri1·en ansökningsai·
gift inte /1ctalats skall riitten före
lii1u:a borgenären att betala a1·g{f
te11. 

3 *2 
Finner rätten att de handlingar som har åberopats ej utgör bevis om 

fordran eller rätt till hetalning ur den egendom som har angivits eller finner 
rätten annars att hinder föreligger mot att ta upp en ansökan enligt I ~ 
första, andra eller tredje stycket. skall den avvisas. Bevis om avvisning 
skall tecknas på det ena exemplaret av ansökningen. 

Följer borgenären inte ett före
läggande enligt 2 § tredje stycket 
fiireligger hinder mot att ta upp an- • 
.1·6/.:ningen. 

19 *' 
Ansökning om betalningsföreläggande skall göras skriftligen eller munt-

ligen hos allmLin underrätt. Ansökningen skall innehålla uppgifter om par
terna i den utsträckning som anges i 33 kap. I * rättegångsbalken. Dessut
om skall anges fordringen~ belopp och den ränta som fordras. Borgenären 
skall i ansökningen eller i räkning som åberopas också tydligt och fullstän
digt ange grunden för fordringen och tiden för dess tillkomst samt de 
omständigheter som betingar rättens behörighet, om denna inte framgår av 
vad som annars anförs. 

Ansökning som görs skriftligen skall avlämnas i två exemplar och vara 
egenhändigt undertecknad av borgenären eller hans ombud. Är endast ett 
exemplar ingivet, skall r~itten mot föreskriven avgift ombesörja erforderlig 
avskrift. Denna gäller i målet lika med originalet. Görs ansökning muntli
gen. skall genom rättens försorg mot föreskriven avgift uppteckning därav 
ske i tvi! exemplar. Borgenären eller hans ombud skall med sin underskrift 

. intyga att uppteckningen är riktig. Uppteckningen gäller sedan som origi
nal. 

Riikning som f\beropas skall inges i två exemplar. Är räkningen ingiven i 
endast ett exemplar. skall rätten mot föreskriven avgift ombesö1ja e1for
uerlig avskrift. 

Har fiireskriren ansiikningsar
gift inte betalats. skall rätten före
lägga horge11iire11 att betala ll\'g(f 
ten. 

21 * 
f'rii1·ar rätten hinder miita fi'ir 

llfifilllgande m· ansökningen. skall 
den avvisas: bevis diirom skall 
tecknas ii ena exemplaret av ansök
ningen. 
'Sen<l';te lnklsc 1981: 740. 
' Senaste 1},delse 19S."i: 269. 

Finner rätten att hinder förelig
ger mot· att ta upp ansökningen 
skall den avvisas. Bevis om m'l'is-
11i11gen skall tecknas fNl dl'1 ena ex
emplaret av ansökningen. 
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N111'{1rande lydelse Fiires/agen lydelse 

Följer horgeniiren inte ett fön;
liiggande enligt 19 § .f]iirde stycket 
jiireli.ra:er hinder mot aff ta upp an
si>kningen. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 

4 Förslag till 

Lag om ändring i handräckningslagen ( 1981: 847) 

Härigenom föreskrivs att 4 * handräckningslagen ( 1981: 847) skall ha 
följande lydelse. 

N11\'llrande lydelse 

Är ansökningen så bristfällig att 
den inte kan läggas till grund för 
prövning i sak och efterkommer sö
kanden inte föreläggande att avhjäl
pa bristen. skall ansökningen avvi
sas. Möter annat hinder att ta upp 
ansökningen. skall den omedelbart 
avvisas. 

Fiircs/agcn lydel.I'<' 

Är ansökningen så bristfällig att 
den inte kan läggas till grund för 
prövning i sak eller har fi'ireskrii·en 
ansiikningsm·gift inte heta/ars och 
.f'öUer sökanden inte ett föreläggan
de att avhjälpa bristen, skall ansök
ningen avvisas. Möter annat hinder 
mot att ta upp ansökningen. skall 
den omedelbart avvisas. 

Denna lag träder i. kraft den I juli 1987. 

5 Förslag till 

Lag om ändring i rättshjälpslagcn ( 1972: 429) 

Härigenom föreskrivs att 9 och 9 a ** r~ittshjiilpslagcn ( 1972: 429) 1 skall 
ha följande lydelse. 

NtH'arande lydelse Föreslagen lydl'i.~e 

9 * 
Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga angelä-

genhet som rättshjälpen avser. 
Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för 
I. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rättssökandes 

rätt. 
2. bevisning vid allmän domstol. bostadsdomstolen. marknadsdomsto

lcn. arbetsdomstolen eller krigsrätt samt nödvändig utredning i angelägen
het, som kan komma under sådan domstols prövning eller som skall prövas 
av skiljemän, 

1 Lagen omtryckt 1983: 487. 
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- Nu\'arw1Je h·delse Föreslagen lydel,~e 

3. utredning i angelägenhet som ·skall prövas av förvaltningsdomstol 
eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för tillva- · 
ratagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhålhis genom myndighe
ten. 

4. -resa och uppehälle för den rättssökande eller hans s.tällföreträdare och 
för vårdare eller annan. som måste anlitas i samband med inställelse inför 
domstol eller annan myndighet. om personlig inställelse ålagts, eller i 
samband med inställelse för sådan blodundersökning eller annan under
sökning rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen (1958: 642) om 
blodundersökning m. rh. vid utredning av faderskap eller läkarundersök
ning enligt 21 kap. 11 § föräldrabalken. 

5. arg{fi som utgår j('jr ansiikan 5. ansökning.H11•gift enligtförord-
enligt expeditio11sk1111görelse11.1· ninger1 (1987: 000) om al'gifter 1•id 
( 1964: 618) a1·g{fislista. ai·delning de allmänna domstolarna samt sär-
1/, samt särskild avgift som skall skild avgift som skall betalas enligt 

- betalas enligt förordningen förordningen ( 1981: 1185) om ut-
(1981: I I 85) om utsökningsavgifter. sökningsavgifter, 

6. vad som av allmänna medel utgått i ersättning för översättning-eller i 
ersättning enligt 4 eller 5 § lagen (1958: 642) om blodundersökning m. m. 
vid utredning av faderskap eller enligt föreskrift i rättegångs balken eller 3 * 
första ·stycket nämnda lag för-bevisning som rätten självmant föranstaltat 
om. 

7. skiftesman som av domstol förordnats att verkställa bodelning med 
anledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad, 

8. medling enligt 42 kap. 17 9 rättegångsbalken. 
Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rättssö

kandes kostnad för sådan blodundersökning eller annan undersökning 
rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen ( 1958: 642) om biodunder
sökning m. m. vid utredning av faderskap. 

9a§ 

Den som beviljats allmän rätts
hjälp är i målet eller ärendet befriad 
från m·giji för expedition enligt ex
peditionskungörelscns (1964: 618) 
avgiftslista. al'delningarna I och Il 
samt avd~lning /// under rubriken 
Utsökning m. m. Avgiftsfriheten 
ji'ir expedition gäller endast i den 
mån expeditionen är erforderlig för 
den rättssökande. A vgiftsfriheten 
gäller ej i fråga om stldan expedi
tion som utfärdas endast på särskild 
begäran. om icke expeditionen be
gäres innan avgörandet i huvudsa
ken vunnit laga kraft. 

Den som har beviijats allmän 
rättshjälp är i målet eller ärendet 
befriad från expeditio~zsal'gifter en-
1igtj{Jrordningen (1987:000! om av
gifter 1·id de allmänna domstolarna 
(lch för m·gifter enligt expeditions
kungörelsens (1964: 618) avgifts
lista, al'delning I samt avdelning Il 
under rubriken Utsökning m. m. 
A vgiftsfriheten gäller endast i den 
mån den begärda handlingen är er
forderlig för den rättssökande. Av
giftsfriheten gäller inte i fråga om 
handling som utfärdas .endast på 
särskild begäran. om inte handling
en begärs innan avgörandet i hu-
vudsaken har vunnit laga kraft. 

Den som beviljats allmän rätishjälp i angelägenhet som lett till verkställ
bart avgörande. ansvarar inte för gnindavgift och försäljningsavgift enligt 
förordningen (1981: 1185) om utsökningsavgifter. Detsamma gäller den 
som har beviljats allmän rättshjälp i ett mål om verkställighet. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Kostnader för kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol. bostads
domstolen. arbetsdomstolen dler krigsriitt skall. såvitt de belastar d~n som 
beviljats allmän rättshjälp. utgå av allmiinna medel. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 
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Utskottet 

De allmänna domstolarna, särskilt tingsrätterna, skall i ett stort antal 

situationer kungöra anmälningar, ansökningar eller beslut i olika tidningar. 

Bestämmelser om att kungörande skall ske finns i många författningar, 

såsom konkurslagen (1921:225), lagen ( 1927:85) om dödande av förkrimmen 

handling och lagen ( 1981: 13 l) om kallelse på okända borgenärer. Grundläg

gande regler om hur kungörandet skall gå till finns i lagen (1977:654) om 

kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m. 

Kostnaderna för ett kungörande skall normalt hetal_as av den enskilde 

sökanden. Domstolen har dock att förskottera kostnaden. Rutinerna när det 

gäller debitering och uppbörd av kostnaderna är omständliga och arbetskrä
vande för domstolarna. 

Domstolsverket har på uppdrag av regeringen utrett frågan om bl. a. ett 

nytt system för finansiering av kungörelsekostnaderna vid de allmänna 

domstolarna. Uppdraget har redovisats i en rapport (1985:2) Kungörelse

kostnader och ansökningsavgifter m. m. i domstol. - De förslag som läggs 

fram i propositionen grundas på domstolsverkets rapport och remissbehand

ling av den. 

I propositionen läggs för riksdagens godkännande fram riktlinjer för vissa 

ändringar rörande finansieringen av kungörelsekostnaderna i mål och 

ärenden vid de allmänna domstolarna. Det förordas att den nuvarande 

ordningen i konkurser och ackordsärenden ersätts a_v ett system med 

enhetliga kungörandeavgifter. I vattenmål behålls de nuvarande reglerna. I 

övriga mål och ärenden föreslås att kungörelsekostnaderna finansieras 

genom att belasta ett anslag på statsbudgeten och att staten kompenserar sig 

för kostnaderna genom en generell höjning av ansökningsavgifterna i 
tvistemålen och de allmänna dornstolsärendena samt genom att de nuvaran

de expeditionsavgifterna i ärenden enligt boupptecknings- och avhandlings

protokollen ersiitts med ansökningsavgifter, vilka räknas upp pli samma sätt. 

Vidare förespråkas att den lösningsskyldighet i fråga om domar, beslut och 

vissa bevis som alltjämt finns skall slopas och att statens inkomstbortfall 

också i detta hänseende .kompenseras genom höjda ansökningsavgifter. 
I propositionen anmäler föredragande statsradet sin avsikt att lägga fram 

förslag om en särskild förordning om avgifter vid de allmänna domstolarna. 

En sådan förordning kommer att leda till att bl. a. avgiftsbestämmelserna i 

expeditionskungörelscn ( 1964:618) inte längre blir tillämpliga på de allmän

na domstolarna. Av 22 § första stycket expeditionskungörelsen framgår att 

en ansökan skall avvisas om ansökningsavgiften inte betalas. I detta avseende 

bör enligt vad som framhålls i propositionen i sak inte ske n~'lgon ändring till 

följd av den nya regleringen. Bestämmelser om avvisning vid bristande 

betalning av ansökningsavgift bör emellertid med h~insyn till reglerna i 

regeringsformen ( 11 kap. 4 §) regleras genom lag. I propositionen föresllts 

därför att bestämmelser om att avvisning skall ske när föreskriven ansök

ningsavgift inte har betalats tas in i de lagar som reglerar förfarandet vid de 

allmänna domstolarna. Ändringar med denna innebörd föresh1s siiledes i 
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hl. a. rättegångsbalken och lagen (1946:807) om handläggning av domstols- JuU 1986/87: 13 
iirenden. 

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1987. 

_ Utskottet kan konsta~era att den nuvarande ordningen för finansiering av 

kungörelsekostnader vid de allmänna domstolarna iir förenad med påtagliga 
nackdelar för domstolarna. Även för den rättssökande allmänheten förelig

ger olägenheter. Det föriindradc system betriiffande kungörelsekostnader 

som förordas i propositionen svarar enligt utskottets uppfattning väl mot det 

reformbehov som finns. Utskottet anser sålunda att de riktlinjer för en 

reform på området som läggs fram i propositionen bör godkännas av 

riksdagen. Detsamma giiller riktlinjerna för ett slopande av den återstående 

lösningsskyldigheten i fräga-om domar och beslut. 

Mot lagförslagen föreligger inte anledning till erinran. och utskottet 

tillstyrker bifall till dem. 

Utskottet hemställer 

1. att riksdagen godkänner de riktlinjer beträffande finansieringen 

av kungörelsekostnader i mål och ärenden vid de allmänna domstolar

na m. m. som förordas i proposition 1986/87:26. 

2. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget 

till lag om ändring i rättegångsbalken. 
3. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget 

·till lag om ändring i.lagen (1946:807) ~>m handläggning av domstols

iirenden, 

4. att riksdagen antar det genom P!opositionen framlagda förslaget 

till lag om ändring i lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsfö

reläggande (lagsökningslag). 
5. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget 

till lag om ändring i handräekningslagen (1981 :847). 

6. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget 

till lag om ändring i rättshjiilpslagen ( 1972:429). 

Stockholm den 2 december 1986 

På justitieutskottets vägnar 

Karin Ahrland 

Niirvarande: Karin Ahrland (fp). Lars-Erik Lövden (s). Hans Pettersson i 
llelsinghorg (s). Björn Körlof (m). Helge Klöver (s). Gunilla Andre (c), 
Ulla-Britt Åbark (s). Sven Munke (m). Hans Göran Franck (s). Arne 
Svensson (m). Birthe Sörestedt (s). Elving Andersson (c), Bengt-Ola Ryttar 
(s). Göran Magnusson (s) och Lars Sundin (fp). 
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