
Lagutskottets betänkande 
1986/87:26 
om följdlagstiftning till äktenskapsbalken 
m. m. (prop. I 986/87: 86 delvis) 

Sammanfattning 

I betänkandet behandlas proposition 1986/87:86. vari läggs fram förslag 
om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m. m. I propositionen föreslås att 
såväl iiktenskapsbalken som lagen om sambors gemensamma hem skall 
träda i kraft den I januari 1988. Vidare föreslås följdändringar i ett stort 
antal lagar. Följdändringarna är i huvudsak av teknisk natur. Ändringar av 
saklig beskaffenhet föreslås dock när det gäller brottsbalkens regler om 
tillgreppsbrott mot närstående m. m. och bestämmelserna i försäkringsav
talslagen ( 1927:77) om jämkning av förmånstagarförordnanden. 

Två i propositionen framlagda lagförslag kommer att behandlas av ut

skottet i samband med proposition 1986/87: 90 om ny konkurslag resp. 
proposition 1986/87: 124 om de homosexuellas situation i samhället. 

I betänkandet behandlar utskottet också tre med anledning av proposi
tionen väckta motioner; vari bl. a. yrkas att ikraftträdandetidpunkten för 
äktenskapsbalken m. m. skall senareläggas. 

Utskottet tillstyrker bifall till· propositionen och avstyrker bifall till mo
tionerna. Till betänkandet har fogats en reservation (m. fp. c) och ett 
siirskilt yttrande (m). 

Propositionen 

I propositionen föreslår regeringen (justitiedepartementet) - efter hörande 

av lagrådet - att riksdagen antar i propositionen framlagda förslag till 
I. lag om införande av iiktenskapsbalken. 
2. lag om ikraftträdande av lagen ( 1987:000) om sambors gemensamma 

hem, 

3. lag om ändring i föräldrabalken. 

4. lag om ändring i jordabalken. 
5. lag om ändring i brottsbalken. 
6. lag om ändring i rätteg:ingsbalken. 

7. lag om ändring i utsökningsbalken. 
8. lag om ändring i sjölagen ( 189 l: 35 s. I) 

9. lag om ändring i lagen ( 1904: 26 s. l) om vissa internationella rättsför
hållanden rörande äktenskap och förmynderskap. 

10. lag om ändring i lagen ( 1904: 48 s. I) om samäganderätt. 
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11. lag om iindring i lagen ( 1927: 77l om försäkringsavtal. 

12. lag om iin.dring i lagen< 1936: 83l angående vissa utfästelser om gåva. 

13. lag om ändring i lagen ( 1946:807! om handläggning av domstolsären

den. 
14. lag om ändring i lagen !1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk. 

15. lag om ändring i lagen ( 1966:680) om ändring av vissa underhållsbi

drag, 

16. lag om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stads-

hypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, 

17. lag om ändring i fastighetsbildning~lagen ( 1970: 988), 

18. lag om ändring i rennäringslagen ( 1971: 437), 

19. lag om ändring bostadsriittslagen ( 1971: 479), 

20. lag om iindring i rättshjälpslagen ( 1972:429), 

21. lag om ändring i vapenlagen ( 1973: 1176). 

22. lag om ändring i riksdagsordningen, 

23. lag om ändring i gruvlagen ( 1974:342), 

24. lag om iindring i lagen ( 1981: 131) om kallelse på okända borgenärer. 

25. lag om ändring i lagen ( 1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för 

ombildning till bostadsrätt, 

26. lag om ändring i lagen ( 1985: 658) om arrendatorers rätt att förvärva 

arrendestället. 

27. lag om ändring i konkurslagen ( 1987: 000). 

Lagförslagen 1-3 och 5-26 har intagits i hilaga till betänkandet. 

Lagförslag 4 kommer att behandlas av utskottet i betänkandet LU 1986/ 

87: 28 i samband med behandlingen av regeringens proposition 1986/87: 124 

om de homosexuellas situation i samhiillet. och lagförslag 27 kommer att 

behandlas av utskottet i betänkandet LU 1986/87:32 i samband med be

handlingen av regeringens proposition 1986/87:90 om ny konkurslag. 

Beträffande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisas till vad ut

skottet anför nedan på s. 3-5. 

Motionsyrkanden 

1986/87: Ll30 av Per-Olof Strindberg m. fl. (m) vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar att iiktenskapsbalken skall träda i kraft först den 

1 januari 1990. 

2. att riksdagen, för det fall att sambolagen antas. beslutar att denna 

skall träda i kraft först den I januari 1990. 

3. att riksdagen avslår samtliga följdändringar till sambolagen som före

slas i proposition 1986/87: 86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken 

m.m. 

1986/87: LI 31 av Ulla Orring m.11. !fp) vari yrkas 

I. att riksdagen. med ändring av regeringens förslag. beslutar att äkten

skapsbalkcn och lag om införande av äktcnskapsbalkcn samt därtill höran

de följdändringar i resp. lag träder i kraft den 1 januari 1989, 
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2. att riksdagen beslutar all som sin mening ge regeringen till känna vad L U 1986/87: 26 
som i motionen anförts angående den framtida lagtilHimpningen vid över-
gången mellan nu gällande lag och den som förcslas träda i kraft. 

1986/87:Ll32 av Martin Olsson m.11. (c) vari yrkas att riksdagen beslutar 
att äktenskapsbalken. ändringarna i ärvdabalken och lagen om sambors 
gemensamma hem samt lagiindringar i anledning av dessa lagar skall träda i 

kraft den I januari 1989. 

Utskottet 

Allmän bakgrund 

Riksdagen har den 8 april 1987 beslutat anta regeringens i proposition 1986/ 

87: 1 framlagda förslag till äktenskapsbalk. lag om iindring i ärvdabalken 
och lag om sambors gemensamma hem (LLJ 1986/87: 18. rskr. 159). Äkten
skapsbalken (Äkt8) skall ersätta den nuvarande giftermålsbalken (GBJ. I 
den nya balken har gällande regler i GB om äktenskaps ingående och 
upplösning samt om makars underhållsskyldighet arbetats in i huvudsakli
gen oförändrat skick. Nyheterna i ÄktB avser främst bestämmelserna om 
makars förmögcnhctsförhftllanden. De nya reglerna i ärvdabalken syftar 
till att skapa ett starkare ekonomiskt skydd för en efterlevande make vid 
den andra makens död. Bl. a. kommer en efterlevande make att ärva före 

gemensamma barn. I lagen om sambors gemensamma hem (sambolagen) 

ges regler om hur det gemensamma hemmet skall eldas i fall då ett sambo
förhållande upphör. Även sambolagen syftar till att ge skydd åt en ekono
miskt svagare part. Varken äktcnskapsbalken eller sambolagen innehåller 
några ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser. I övergångsbestäm
melserna till den nämnda lagen om iindring i ärvdabalkcn anges att den 
träder i kraft samtidigt som iiktenskapsbalken. 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram förslag till en lag om införande av iiktenskaps
halken och en lag om ikraftträdande av sambolagen. s. k. promulgationsla
gar. samt till följdändringar i ett stort antal lagar. 

Promulgationslagen till äktenskapsbalken innehåller föreskrifter om bal
kens ikraftträdande och om upphävande av giftermålsbalken och lagen 

(1959: 157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad 
samt övergångsbestämmelser. Promulgationslagen till sambolagen inne

håller föreskrifter om lagens ikraftträdande. och om upphävande av lagen 
( 1973:651) om ogifta sam boendes gemensamma bostad. 

I propositionen föreslås att äktcnskapshalken. sambolagen och följdänd

ringarna skall träda i kraft den I januari 1988 och att vid ikraftträdandet 
den ny(! lagstiftningen i rrincir skall bli tillämplig i sin helhet iivcn på 

bestående äktenskap och samboförhållanden. Undantag görs dock för 
äktenskap som har ingfttts före år 1921 för vilka den äldre giftermålsbalken 

i huvudsak föreslås gälla även i fortsiittningen. 3 



Undantag görs också för de fall när talan om äktcnskapsskillnad väckts LU 1986/87:26 
eller den ena maken avlidit före ikrafttriidandct. I dessa fäll tillämpas äldre 

rätt fortfarande. Även i fråga om sambolagen gäller att de nya reglerna inte 
skall tillämpas niir samboförhållandet har upphört före ikraftträdandet. 

Förslagen till följdändringar är i' huvudsak av lagteknisk natur. Vissa 

sakliga ändringar föreslås dock. Sålunda föreslås i fråga om brottsbalken 

bl. a. att bestämmelserna om bodräkt !8 kap. 4 ~) skall upphävas och att 

reglerna om åtalsbegriinsning för vissa tillgreppsbrott !8 kap. 1.3 *) skall 

ges en mera generell utformning. Dessa regler bör enligt förslaget omfatta 

var och en som inte endast tillfälligt sammanbor med gärningsmannen. 

Vidare föreslås att regeln om ansvarsfrihet för närstående vid skyddande 

av brottsling (8 kap. 17 ~)skall geSen utformning som möjliggör en friare 

intressea"vviigning. 

Även förslaget till fö(idändringar i lagen ( 1927: 77) om försäkringsavtal 

(FAL) innehåller vissa materiella iindringar. Reglerna om jämkning av 

förmånstagart'örordnandcn ( 104 *l såväl förenklas som anpassas till den 
nya äktenskapslagstiftningcn. Ändringarna innebär att ett förmånstagar

förordnande skall kunna jämkas till förmån för efterlevande make och 
bröstarvingar om en tillämpning. av förordnandet skulle leda till oskäliga· 

resultat; En särskild jämkningsregel föreslås gälla för det fallet att försäk

ringstagaren vid sin död låg i skilsmässa eller var skild utan att ha gjort 

bodelning. Den efterlevande skall då ha rätt till jämkning för att få ut sin 

bodelningsandel. Riittcn att påkalla jämkning enligt de nya reglerna skall 

preskriberas ett år efter ckt att bouppteckning har avslutats eller döds

boanmälan gjorts. I FAL intas också en bestämmelse om att ett förmånsta

garförordnande till make skall anses förfallet om makarna låg i skilsmässa 

vid försäkringstagarens död ( 105 *>· En sådan regel anses i praxis redan 
gälla. Slutligen föreslås att de nya jämkningsreglerna också skall gälla i 

fråga om olycksfalls- och sjukförsiikringar. 
Förslagen i propositionen till ändringar i brottsbalken bygger såvitt 

gäller tillgrcppsbrotten på förmögenhetsbrottsutredningens (Ju 1976: 04) 
förslag i betänkandet (SOU 1983:50) Översyn av lagstiftningen om förmö

genhctsbrott utom giildcnärsbrott. 
Till grund för lagförslagen i övrigt i propositionen. utom såvitt avser 

ändringarna i FAL ligger familjelagssakkunnigas · betiinkandc !SOU 

1981 :85) Äktcnskapsbalk. 

l propositionen framhfalls att de nya reglerna medför behov av följdänd

ringar i. bl. a. lagen ( 1941: 416) öm arvsskatt och gåvoskatt. Denna lag ses 

för n~irvarande över av arvs- och· gå voskattckommitten. Chefen för finans

departemc:ntct avser enligt vad som anförs i propositionen att senare lägga 

fram de förslag till iindrade arvsskatterc:g:ler som behövs för tiden intill 

dess att en ny arvslagstiftning på grundval av kommittens arbete kan träda 

i kraft. I samband därmed kommer han också enligt vad som uppges i 

propositionen att liig:ga fram de förslag till följdändring:ar i kommunalskat

tclagen ( 1928: 370) som behövs. Propositionen innehåller diiri'ör inte några 

förslag till följdändringar i dessa lagar. 

Även aforderliga lagiindringar i förordningen ( 1931: 429) om vissa inter

nationdla rättsförhållandcn rörande äktenskap, adoption och förmyildcr- 4 



skap kommer. framhålls det i propositionen. att föreläggas riksdagen vid ·LLJ 1986/87: 26 
en senare tidpunkt. 

Tidpunkten för ikraftträdandet m. m. 

Som tidigare nämnts föreslås i propositionen att den nya lagstiftningen på 
äktenskapsrättens område liksom sambolagen i sin helhet skall träda i kraft 

den I januari 1988 och i princip bli tillämplig m:ksä på bestående rättsför

hållanden. 
I motionerna 1986/87:LI30 (m). 1986/87:Ll31 <fp) och 1986/87:Ll32 (cl 

riktas kritik mot den föreslagna ikrafttrildandetidpunkten. Motionärerna 

framhåller att den nya lagstiftningen blir av genomgripande betydelse för 

det stora flertalet niiinniskor i vårt land och att det redan av detta skäl är 

angeläget att övcrgångstiden inte blir för kort. Härtill kommer enligt motio

närerna att de nya reglerna avses fft retroaktiv verkan i förhållande till 

redan ingångna äktenskap och inledda samboförhållanden. n?tgot som stäl

ler särskilda krav på en generöst tilltagen övergångstid. Sålunda måste 

allmänheten ges en tillfredsställande i_nformation om de nya reglerna för att. 

förhindra att enskilda personer drabba~ av rättsförluster på grund av 

bristande kännedom om ändringarna. Vidare måste de enskilda ges möjlig

het att överväga vilka åtgärder de behöver vidta inför övergången till det 

nya regclsystemet. Motionärerna niimner som exempel att många männi

skor kan komma att behöva skriva om·iiktenskapsförord och testamenten. 

I motionerna L 130 och L 131 framhålls ocksft att de nya reglerna medför ett 

stort behov av utbildning för praktiskt verksamma jurister. Motionärerna i 

motionerna Ll31 och L132 pfttalar att det. mot bakgrund av att förbere

delsearbetet inför den nu aktuella reformen pågått ända sedan 1969 då 

familjelagssakkunniga tillkallades. nu saknas anledning att pressa fram ett 

ikraftträdande. Enligt motionerna Ll30 och Ll32 har man i samband med 

tidigare reformer av motsvarande betydelse låtit betydligt längre tid löpa 

mellan riksdagens beslut att anta lagstiftningen och ikraftträdandet. 
I motion Ll30 yrkas !yrkandena I och 2) att tidpunkten för äktcnskaps

balkens och sambolagens ikraftträdande bestäms till den ·I januari 1990. I 

motionerna L 131 yrkande I och L 132 hemställs att tidpunkten för ikraftträ
dandet bestäms till den I januari 1989. 

Utskottet vill för sin del erinra om att de regler som för närvarande gäller 
i fråga om förmögenhetsordningen i äktenskap och behandlingen av ma

kars egendom när äktenskapet upplöses i allt väsentligt tillkom när GB 

infördes år 1920. So'm utskottet framhöll vid behandlingen av förslaget till 

ÄktB (LU 1986/87: 18) har samhällsutvecklingen fört med sig att GB:s 

.·regler kommit att te sig otidsenliga. ~ånga av dessa regler tillämpas inte 

heller längre. Utskottet kan också konstatera att genom iiktenskapsbalken 

införs regler som bygger på nutida värderingar och som är anpassade till 

dagens samhälle. Enligt utskottets mening· är det mot denna bakgrund 

angeläget att, som föreslås i prl)positionen. iiktenskapsbalken blir tillämp

lig i sin helhet vid ikraftträdandet. För en sådan ordning talar också 

praktiska skäl. När giftermålsbalken infördes år 1920 valde man att-· med 

vissa undantag - lata den äldre giftermålsbalken vara tillämplig på makars 5 



förmögenhetsförhållanden när äktenskapet hade ingfttts före ikrafttriidan- LU 1986/87:26 
det av den nya balkt:n. Under lång tid har diirl"ör två olika regelsystem 
tillämpats. vilket har medfört stora olägenheter. En liknande situation bör 
inte uppkomma i framtiden. Det sagda gäller iiven i tillämpliga delar i fråga 
om sambolagen. 

Ctskottet ställer sig således bakom principen att ÄktB och sambolagen 
. skall bli tilliimpliga fullt ut vid ikraftträdandet. Som framhålls i motionerna 
kommer en sådan ordning att innebära att de nya reglerna blir gällande 
även för bestående rättsförhållanden och reglerna kommer därmed att ges 
en retroaktiv verkan. Eftersom den allmänna grundsatsen om att en ny lag 

inte hör ges tillämpning på rättsförhållanden som uppkommit före lagens 
ikraftträdande inte anses gälla inom familjerättens område (se K U 
1974:60) möter inte hinder mot att ÄktB och sambolagen i sin helhet blir 
tillämpliga vid ikraftträdandet. Som föreslas i propositionen hör dock vissa 

undantag göras från principen om att de nya reglerna skall få genomslag i 
sin helhet. Till denna fråga återkommer utskottet nedan. 

När det gäller frågan om ikraftträdandetidpunkten kan utskottet helt 
dela motionärernas uppfattning om vikten av att denna bestäms under 
hänsynstagande till det förberedclsearhete som krävs inför reformens ge
nomförande. Vid riksdagsbehandlingen av förslaget till äktenskapsbalk 
framhöll utskottet att det med hänsyn till den nu aktuella reformens bety

delse för det helt överviigande antalet människor i vårt land är mer angelä
get än eljest då ny lagstiftning genomförs att en allsidig och brett upplagd 
information om de nya reglerna och deras konsekvenser kommer till stånd. 
Som framhålls av motionärerna mäste vidare praktiskt verksamma jurister 

utbildas i de nya bestämmelserna samt allmänheten ges tillfälle att ta 
ställning till vilka atgiirder som i det enskilda fallet kan behöva vidtas inför 
reformens genomförande. 

Det nu anförda talar för en förhållandevis !äng övergångsperiod. Samti
digt måste det emellertid beaktas att den beslutade reformen av äkten
skapsrätten m. m. fyller ett angeläget behov och att det därför är viktigt att 
den kan träda i kraft så snart som möjligt. Vid en avvägning av de delvis 
motstridiga intressen som sålunda gör sig gällande finner utskottet att den i 
propositionen föreslagna tidpunkten, den I januari 1988, hör kunna godtas. 
Utskottet har härvid beaktat att huvuddragen av den nya lagstiftningen 

varit kända sedan länge. Propositionen om äktenskapsbalken m. m. fram
lades sålunda för riksdagen redan i slutet av oktober 1986. och utskottet 

avgav sitt betiinkande i iirendet den 10 mars 1987. Lagrådsremissen med 
förslag till följdlagstiftning beslutades i början· av december 1986, och 

lagrådets yttrande över den avlämnades i slutet av januari 1987. 

På grund av det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen i 

aktuell del och avstyrker bifall till motionerna L 130 yrkandena I och 2. 

LI 31 yrkande I och Ll32. 
I motion Ll30 (mJ erinras om att moderata samlingspartiet i samband 

med behandlingen av förslaget till sambolag motsatte sig att denna lag 

antogs samt att riksdagen vid tiden för motiont:ns väckande ännu inte fattat 

beslut om lagstiftningen. Mot denna bakgrund yrkar moti9närt:rna <yr
kande 3) avslag på samtliga dt: följdiindringar till sambolagen som föreslås i 

propositionen. 
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Utskottet erinrar om att som tidigare nämnts riksdagen den 8 april i år LU 1986/87:26 · 
antagit sambolagen. De nu föreslagna följdändringarna bör således genom-
föras. Förslagen i sig föranleder inte några särskilda uttalanden från ut-

skottets sida. Utskottet tillstyrker således bifall till propositionen även i 
denna del och avstyrker bifall till motion LI 30 yrkande 3. 

Vissa frågor om övergångsreglerna 

Som ovan redovisats blir i princip ÄktB omedelbart tillämplig på de rätts
förhållanden som består vid ikraftträdandet. Enligt 2 ~ promulgationslagcn 
skall sålunda vid ÄktB:s ikraftträdande GB upphöra att gälla. dock med 
den begränsning som följer av promulgationslagen. Bestämmelser om så
dana begränsningar av ÄktB:s tillämplighet finns i 4-14 ~~promulgations
lagen. I propositionen redovisar dcpartementschefen vissa synpunkter på 

frågan vilka övergångsprinciper som bör gälla. Huvudregeln anges böra 
vara att ÄktB i sin helhet skall bli tillämplig omedelbart. Det görs dock ett 

tillägg av innebörd att man även på det familjerättsliga området bör beakta 
de skäl som ligger bakom den annars inom civilrätten gällande grundsatsen 
att en ny lag inte bör ges tillämpning på rättsförhållanden som uppkommit 

före lagens ikraftträdande. 
Lagrådet framhåller i sitt yttrande att familjelagssakkunniga i sitt betän

kande gjort något mera utförliga uttalanden om räckvidden av undantagen 
från huvudregeln om ÄktB:s omedelbara tillämplighet. Enligt lagrådet var 
de sakkunnigas tanke uppenbarligen att övergångsproblcm av undantags

natur borde kunna lösas genom att i rättstillämpningen hänsyn skulle tas 
till de allmänna grundsatser på vilka övergångsregleringen vilar. dvs. att 

ÄktB i princip skall slå igenom när det gäller egentlig omstrukturering av 
äktenskapsrätten men alt - när hinder inte möter från den synpunkten -

avtal och andra rättshandlingar som förekommit under äldre rätts tid skall 
bedömas utifrån det rättslägc som gällde när rättshandlingen företogs. 
Lagrådet framhåller att departementschefens uttalande inte synes vara att 
uppfatta såsom ett avståndstagande från delta synsätt. 

Lagrådet anser sig i princip kunna godta en sådan uppläggning i fråga om 
övergångsproblematikcn. Lagrftdet gör dock vissa preciserande uttalanden 
för alt närmare klargöra hur rättshandlingar som tillkommit under äldre 
riitts tid skall vara att bedöma efter ÄktB:s ikraftträdande. 

I slut protokollet ansluter sig departementschefen till lagrådets uttalande. 
Motionärerna i motion LI 31 (fp) framhåller att ett omedelbart ikraftträ

dande förutsätter att de övergångsproblcm som kan uppkomma för enskil

da människor kan lösas på ett smidigt sätt. Enligt motionärerna måste 

utgångspunkten vid en eventuell framtida tolkning av innebörden i .en 

rättshandling vara parternas avsikt med rättshandlingen vid tidpunkten för 

dess ingående. Motionärerna hänvisar till lagrådets ovan redovisade utta

landen och framhåller att dessa uttalanden kompletterade med vad motio

närerna anför om tolkningsföreträde för parternas avsikt ger erforderlig 
garanti för att en mjuk tillämpning av övergångsbestämmelserna skall bli 
huvudregel. De yrkar (yrkande 2) att det anförda ges regeringen till känna. 

Utskottet har i det föregående avsnittet ställt sig bakom förslaget i 7 



propositionen om att ÄktB i sin helhet skall bli omedelbart tillämplig vid LU 1986/87:26 
ikraftträdandet. I likhet med departementschefen anser utskottet dock att 
vissa uttryckliga undantag bör göras från principen om att ÄktB skall få 
genomslag fullt ut. Undantagsbcstämmelserna bör såsom föreslås i propo-
sitionen ta sikte på de mest betydelsefulla spörsmålen. medan det får 
överlämnas åt rättstillämpningen att finna lösningar på övriga övergångs-

frågor som kan uppkomma. Utskottet har inte några erinringar mot de 
föreslagna undantagsreglerna. 

När det giiller metoden for lösningen av de övergångsfrågor som inte 
omfattas av undantagsbestiimmelserna kan utskottet i likhet med departe
mentschefen ansluta sig till vad lagrådet anfört. 

ÄktB bör således i princip tilliimpas när det gäller egentlig omstrukture
ring av äktenskapsriitten. Om hinder inte möter från denna synpunkt bör 
avtal och andra rättshandlingar som ingåtts före ikrafttriidandet bedömas 
utifrån det rättsläge som rådde niir rättshandlingen företogs. Att som 
motionärerna förespråkar också parternas.avsikt med riittshandlingen skall 
vägas in vid bedömningen av huruvida ÄktB eller äldre rätt skall tillämpas 
på den kan utskottet inte förorda. En sådan ordning låter sig inte förenas 
med de av lagrådet och departementschefen uppdragna riktlinjerna för 
lösning av övergångsproblcmcn och skulle i vissa fall kunna stå i direkt 
strid med riktlinjerna. Som exempel härpå vill utskottet h.änvisa till vad 

lagrådet anfört om att en naturlig princip synes vara att avtal och andra 

rättshandlingar. som ingåtts under GB:s tid och som enligt då gällande 
regler var ogiltiga men som inte skulle vara ogiltiga enligt ÄktB:s regler. 
inte tar åt sig giltighet i och med ÄktB:s ikraftträdande. Skulle parternas 
avsikt med riittshandlingen tillmätas betydelse i ett sådant fall skulle det 
kunna leda till att rättshandlingen iindock bedömdes som giltig. En annan 
sak är att parternas syfte med en rättshandling självfallet ·har betydelse när 
det giiller tolkningen av avtalets närmare innebörd. exempelvis huruvida 
rättshandlingen innefattar köp eller gåva. Att parternas vilja skall beaktas 
vid tolkning av avtal Ol:h andra rättshandlingar följer av sedan. länge 
tillämpade rättsreglcr och kräver inte något särskilt uttalande från riksda
gens sida. 

På grund av det anförda avstyrker utskottet bifall till yrkande 2 i motion 
LIJ I. 

Propositionen i övrigt 

J propositionen liiggs fram förslag till ändringar i ett stort antal författning
ar. Lagändringarna är huvudsakligen av lagteknisk karaktär och innebär en 

anpassning till de nya reglerna i ÄktB och sambolagen. Sådana ändringar 
föreslfts i bl. a. jordabalken och lagen ( 1985: 658) om arrendatorers rätt att 

förviirva arrendestiillet. 
Med anledning av de sålunda föreslagna ändringarna vill utskottet erinra 

om att riksdagen vid tvft tillfällen tagit upp frågan huruvida inte sambor 
borde likställas med makar i arrenderättsliga sammanhang. Vid riksdags

bchandlingen av 1984 års reform av arrcndclagstiftningen !prop. 1983/ 
84: 136. LU 35. rskr. 394) framhöll utskottet sfilunda att när det gällde såväl . 8 



jordägarens rätt att återta arrendestället enligt 9 kap. 31 *jordabalken som L U 1986/87: 26 
jordbruksarrendatorns rätt att överlåta arrendet det fanns starka skäl för 

att här med make jämställa den som jo_rdägaren resp. arrendatorn sam-

manlever med under äktenskapsliknande förhållanden. Med hänsyn till att 

frågan om sambors ekonomiska 'förhåi'Janden övervägdes inom justitiede-

partementet ansåg sig utskottet visserligen inte då böra förorda en ändring 

av arrendereglerna. Utskottet förutsatte dock att frågan fick en _tillfreds-

ställande lösning i samband med ställningstagandet till familjelagssakkun-

nigas förslag. Riksdagen följde utskottet. 

Frågan togs åter upp vid behandlingen av förslaget till lag om arrendato

rers rätt att förvärva arrendestället (prop. 1983/84: 136, LU 1984/85:35, 

rskr. 309). Enligt utskottet fanns det starka skäl för att i den aktuella lagen 

föra in ett uttryckligt undantag också för dem som bor tillsammans under 

äktenskapsliknande förhållanden. Med hänsyn till att frågan om lagstift

ning om sambors ekonomiska förhål_landen fortfarande var aktuell, ansåg 

sig utskottet visserligen inte då böra förorda någon ändring i reglerna. 

Utskottet förutsatte dock att frågan fick en tillfredsställande lösning i 

samband med stiillningstagandet till förslagen om sambors ekonomiska 

förhållanden. Riksdagen följde utskottet. 

När det gäller frågan huruvida i lagstiftningen sambor mera allmänt bör 

jiimslällas med makar framhåller departementschefen i den nu aktuella 

propositionen att sambolagen grundar sig på uppfattningen att man inte bör 

skapa så utförliga regler för sambor att man därigenom åstadkommer vad 

som skulle kunna betecknas· som ett äktenskapsliknande system av lägre 

dignitet. De som vill att ett mera heltäckande juridiskt system skall tilläm

pas på deras samlevnad får alltsf1 enligt departementschefen låta registre~a 
sin samlevnad genom alt ingå äktenskap. 

Att i fastighetsrättslig eller annan lagstiftning allmänt jiimställa sambo 

med make skulle, fortsätter departementschefen, strida mot den syn på 

frågan om lagreglering av samboförhällanden som ligger till grund för 

förslagen i propositionen om äktensbpsbalk m. m. I stället bör man enligt 

hans mening analysera vaije lagstil'tningsfraga för sig och överväga i vad 

mån det - främst med hiinsyn till den svagare parten - är påkallat med 

siirskilda lösningar av de juridiska problem som k<in uppstå vid samboför~ 

hftl landen. 

Med hänsyn till det anförda iir departementschefen inte beredd att 

föreslå några ändringar av det ovan antydda slaget it. ex. arrendelagstift

ningen. 

Utskottet kan för sin del instämma i vad departementschefcn anfört i 

frågan huruvida sambor mera allmänt bör likställas med makar. Utskottet 

kan därför i och för sig också godta att några förslag med sådan inriktning 

inte framlagts beträffande den arrenderättsliga lagstiftningen. Skulle det i 

framtiden visa sig all det uppkommer negativa konsekvenser av att sambo

förhällanden inte likställs med äktenskap på del fastighetsrättsliga området 

får frilgan övervägas på nytt. 

Utöver vad utskottet ovan anfört föranleder propositionen inte några 

uttalanden thin utskottets sida. 
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Hemställan 

Utskottet hemställer 
I. bt:träffandc /ag.fi"irslage11 

att riksdagen med avslag på motionerna 1986/87: L 130, 1986/87: L 131 

yrkande I och 1986/87: L 132 antar de i proposition 1986/87: 86 fram

lagda förslagen till 

dels lag om införande av äktenskapsbalken. 

LU 1986/87:26 

dels lag om ikraftträdande av lagen ( 1987: 000) om sambors gemensamma 

hem. 
dels lag om ändring i föräldrabalken, 

dels lag om ändring i brottsbalken. 

dels lag om ändring i rättegångsbalkeil. 

dels lag om iindring i utsökningsbalken, 
dels lag om ändring i sjölagen ( 1891: 35 s. I), 

dl'/s lag om iindring i lagen ( 1904: 26 s. I) om vissa internationella 

rättsf'i.irhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. 
dels lag om ändring i lagen ( 1904:48 s. I) om samäganderätt. 

dels lag om iindring i lagen (1927: 77) om försäkringsavtal, 

dels lag om ändring i lagen ( 1936: 83) angäende vissa utfästelser om 

gåva. 
de/.1· lag om iindring i lagen ( 1946:807) om handläggning av domstols

ärendcn. 
de/slag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk. 
de/s lag om ändring i lagen (! 966: 680) om lindring av vissa under

hållsbidrag, 
dels lag om ändring i lagen ( 1968: 576) .om Konungariket Sveriges 
stadshypotckskassa och om stadshypoteksföreningar. 
dels lag om ändring i fastighctsbildningslagen (1970:988). 

dels lag om lindring i rcnniiringslagen ( 1971: 437). 
dels lag om ändring i bostadsriittslagen ( 1971: 479). 

dels lag om lindring i rättshjiilpslagen ( 1972:429). 
de/s lag om iindring i vapenlagen ( 1973: 1176). 

dels lag om ändring i riksdagsordningcn. 
dels lag om ändring i gruvlagen ( 1974: 342). 

de/s lag om ändring lagen ( 1981: 131) om kallelSe på okiinda borgenä

rer. 
dels lag om ändring i lagen (! 982: 352) om riitt till fastighetsförvärv 

för ombildning till bostadsriitt. 

de/s lag om ändring i lagen (! 985: 658.l om arrendatorers rätt att 

förvärva arrendestiillct. 

2. betriiffande hi.rni11g m· 1·is.1·a 1'i1·ergäng.1frclgor 

att riksdagen avslår motion 1986/87: LI 31 yrkande 2. 

Stockholm den 23 april 1987 

På lagutskottets vägnar 

Per-Olof Strindberg 10 



Närvarande: Per-Olof Strindberg (m), Lennart Andersson (s). Ulla Orring LU 1986/87: 26 
(fp), Martin Olsson (c), Inga-Britt Johansson (s). Allan Ekström (m), Bengt 
Kronblad (s), Inger Hestvik (s), Bengt Harding Olson (fpl. Nic Grönvall 
fm). Gunnar Thollander (s). Marianne Karlsson (c), Ewa Hedkvist Peter-
sen (s). Hans Rosengren (s) och Ulla-Britt Åbark (sl. 

Reservation 
Lagförslagen (mom. I) 

Per-Olof Strindberg (ml. Ulla Orring (fp). Martin Olsson (c). Allan Ek
ström (m). Bengt Harding Olson (fp), Nic Grönvall (m) och Marianne 
Karlsson (cl anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 6 som börjar med "Niir det" 
och slutar med ··och LI 32" bort ha följande lyddse: 

När det gäller frågan om ikraftträdandetidpunkten kan utskottet helt 
ställa sig bakom motionärernas uppfattning om vikten av att denna be
stiims under hänsynstagande till det förberedelsearbete som krävs inför 
reformens genomförande. Som utskottet framhöll vid riksdagsbehandling

en av förslaget till .äktenskapsbalk kommer de nya bestämmelserna att fä 
en genomgripande betydelse för det helt övervägande antalet människor i 
vilrt land. Viktiga förändringar sker av sedan länge väl kända regler på 
äktenskaps- och arvsrättens område. Till detta kommer att de nya reglerna 
föreslås få retroaktiv verkan i förhallande till redan ingångna äktenskap 

och inledda samboförhållanden. Utskottet vill därför med kraft understry
ka att det är synnerligen angeläget att allmänheten ges information i en 
sådan omfattning att det inte uppstår risk för att människor skall drabbas 

av rättsförluster på grund av bristande kännedom om de nya reglerna. 
Sålunda måste enskilda personer ges möjlighet att ta ställning till om de 
nya reglerna bör föranleda dem att exempelvis skriva testamenten eller 
äktenskapsförord. Som framhålls av motionärerna medför reformen vidare 
ett stort behov av utbildning för praktiskt verksamma jurister. Vid ett 
ställningstagande till ikraftträdandctidpunkten måste således hänsyn tas 
till att människors behov av information och· juridisk rådgivning inför 
reformen kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. 

Med hänvisning till det anförda anser utskottet att den i propositionen 
föreslagna övcrgångsperidocn är alltför snävt tilltagen. I sammanhanget 
vill utskottet också erinra om vad som anfördes i konstitutionsutskottets . 

tidigare nämnda betänkande om att en lagstiftning soni avses bli tillämplig 

på redan bestående rättsförhållanden självfallet måste inriktas på en var

sam övergång. 
Eftersom förberedelsearbetet för den aktuella reformen pågått i drygt 15 

år, under vilken tid gällande regler sålunda kunnat godtas. saknas det 
enligt utskottets mening anledning att nu snabbt ;tvinga fram ett ikraftträ

dande. En längre övergångstid än den som föreslås i propositionen skulle 

för övrigt stå i bättre överensstämmelse med den praxis som hittills tilläm-
11 



pats beträffande reformer av sådan omfattning och betydelse s.om den nu LU 1986/87: 26 

aktuella. 
Sammanfattningsvis anser utskottet således att reformens ikraftträdande 

bör framflyttas och lämpligen äga rum först den I januari 1989. Utskottet 
tillstyrker därmed bifall till motionerna LI 31 yrkande I och LI 32. Ställ
ningstagandet innebär också att önskemålet i motion L 130 yrkandena 

och 2 i väsentlig mån tillgodosetts. 

dels att utskottet under moment I bort hemställa: 
I. beträffande lagj('irslagen 

att riksdagen med bifall till motionerna 1986/87: LI 31 yrkande I och 
1986/87: L 132 och med anledning av motion I 986/87:L 130 yrkandena 
I och 2 samt med motion 1986/87: LI 30 yrkande 3 antar de i proposi
tion 1986/87: 86 framlagda förslagen till 

dels lag om införande av äktenskapsbalken, 
dels lag om ikraftträdande av lagen ( 1987: 000) om sambors gemen
samma hem. 
dels lag om ändring i föräldrabalken. 
dels lag om ändring i brottsbalken, . 
dels lag om ändring i rättegångsbalken, 

dels lag om ändring i utsökningsbalk<:n. 
dels lag om ändring i sjölagen ( 1891: 35 s. I). 

dels lag om iindring i lagen ( 1904: 26 s. I J om vissa internationella 

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. 
dels lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt. 
dels lag om ändring i lagen ( 1927: 77) om försäkringsavtal. 
dels lag om ändring i lagen (1936: 83) angående vissa utfästelser om 

gåva. _ 
dels. lag om ändring i !~gen ( 1946: 807) om handläggning av dom stols

ärenden. 
dels lag om ändring i lagen ( 1960: 729) om upphovsrätt till litterära 
och konstniirliga verk, 
dels lag om iindring i lagen ( 1966:680) om ändring av vissa under-

hållsbidrag. . 
dels lag om ändring i lagen ( 1968: 576) om Konungariket Sveriges 
stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar. 

dels lag om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970: 988), 

dels lag om ändring i rennäringslagen ( 1971: 437). 

dels lag om änd_ring i bostadsrättslagen (1971: 479), 

dels lag om ändring i_ rättshjälpslagen ( 1972:429), 

dels lag om ändring i vapenlagen ( 1973: 1176), 

dels lag om ändring i riksdagsordningen, 

dels lag om ändring i gruvlagen ( 1974: 342). 

dels lag om ändring lagen ( 1981: 131) om kallelse på okända bo_rgenä

rer. 
dels lag om ändring i lagen () 982: 352) om rätt till fastighetsförvärv 

för ombildning till bostadsrätt, 

dels lag om ändring i lagen ( 1985:658) om arrendatorers rätt att 

förvärva arrendestället. 
12 



med den ändringen att ikraftträdandetidpunkten för äktenskapsbal- L U 1986/87: 26 
ken, lagen ( 1987: 000) om sambors gemensamma hem samt övriga 
lagförslag bestäms till den 1 januari 1989. 

Särskilt yttrande 
Per-Olof Strindberg, Allan Ekström och Nic Grönvall (alla m) anför: 

Lagförslagen (mom. I) 

I moderatmotionen L 130 yrkas att äktenskapsbalken icke skall träda i kraft 
förrän den I januari 1990 eller sålunda ett år senare än deri i reservationen 

utsatta tiden. 
De i reservationen anförda skälen talar onekligen till förmån även för 

sådan ytterligare senarelagd ikraftträdandetidpunkt. 

För att uppnå en gemensam borgerlig ståndpunkt och diirmed ge denna 
större tyngd har vi emellertid avstått från att här vidhålla det i motionen 

framställda yrkandet. 

13 



Propositionens lagförslag 

1 Förslag till 

Lag om införande av äktenskapsbalken 

Härigenom föreskrivs följande. 

Ikraftträdande m. m. 

I * Äktenskapshalken och denna lag träder i kraft den I januari 1988. 

2 * Genom äktenskapsbalken upphävs. med den begränsning som följer 
av denna lag. giftermålsbalken i Sveriges rikes lag och lagen ( 1959: 157) 
med särskilda bestämmelser om makars gemensamma hostad. 

3 * Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har 
asatts genom bestiimmelser i äktenskapsbalken. skall i stället de nya 
hestämmelserna tillämpas. 

Tillämpning av övergångsbestämmelser till vissa lagar om ändring i 
giftermålsbalken 

4 § Tredje stycket i överg{mgsbestiimmelserna till lagen (1970:999) om 
ändring i giftermälsbalken skall fortfarande gälla. 

5 * Punkt 5 fjärde stycket i övergångsbestämmelserna till lagen 
(1973:645) om ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla. såvitt 
gäller verkan av hemskillnad. 

6 § Punkterna 2 och 6 i övergångsbestiimmelserna till lagen ( 1978:854) 
om ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla. 

Bidragsskyldighet som har bestämts enligt äldre bestämmelser skall 
doc:k fullgöras enligt bestämmelserna i äktenskapshalken. För bidragsskyl
dighet som har bestämts enligt äldre bestämmelser gäller i fråga om jämk
ning äktenskapsbalken. 

7 § Övergångsbestämmelsen till lagen ( 1981: 360) om ändring i giftermåls-
balken skall fortfarande giilla. "' 

Övergångsbestämmelser till 7 och 8 kap. äktenskapsbalken 

8 § Har en make före ikrafttriidandet förfogat över sin egendom utan den 
andra makens samtycke. skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om 
åtgärdens giltighet och den tid inom vilken klander skall väckas. Det
samma gäller beträffande förfoganden efter ikraftträdandet. om bodelning 
skall ske enligt äldre bestämmelser. 

9 § Har före ikraftträdandet ett äktenskapsförord getts in till domstol för 
registrering. skall registreringen ske enligt bestämmelserna i giftermålsbal
ken. 

10 * Om en gåvohandling som har upprättats före ikraftträdandet ges in 
till domstol för registrering efter ikraftträdandet. skall gåvan registreras 
enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. 

LU 1986/87:26 
Bilaga 
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Har trolovade upprättat ett äktenskapsförord som innebär att en gäva LU 1986/87:26 
skall tillfalla en av dem vid äktenskapets ingående och har de gift sig före Bilaga 
ikraftträdandet, blir gävan giillande enligt vad som anges i 8 kap. 12 * 
första meningen giftermålsbalken även om äktenskapsförordet ges in till 
tingsrätten efter ikraftträdandet. 1 sådana fall skall registrering ske enligt 
bestämmelserna i giftermålsbalken. 

Har den ena maken före ikraftträdandet gett den andra maken en gåva, 
skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om den andra makens ansvar för· 
givarens skuld. 

Övergångsbestämmelser till 9-13 kap. äktenskaps balken 

11 * Har före ikraftträdandet talan om äktenskapsskillnad väckts eller 
den ena maken avlidit, skall äldre bestämmelser om bodelning tillämpas. 

Om ett mål om äktenskapsskillnad pågår och en make begär bodelning. 
skall sådan dock förrättas genast. 1 fråga om verkan av en sådan bodelning 
när målet inte leder till äktenskapsskillnad skall bestämmelserna i äkten
skapsbalken tillämpas. 

12 § Har ansökan om boskillnad gjorts före ikraftträdandet. skall äldre 
bestämmelser tillämpas. 

Övergångsbestämmelse till 14 kap. äktenskapsbalken 

13 § Har mål som avses i 14 kap. äktenskapsbalken inletts i en domstol 
före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om förfa
randet. 

Övergångsbestämmelse till 16 kap. äktenskapshalken 

14 § Har ett äktenskapsförord registrerats enligt bestämmelserna i gifter
målsbalkt:n, får äktenskapsförordet efter ikraftträdandet inte förklaras 
ogiltigt på den grunden att rätten inte var behörig enligt äldre bestämmel
ser. 

Särskilda bestämmelser om äktenskap som har ingåtts före år 1921 

15 * Lagen (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken skall fortfa
rande gälla för äktenskap som har ingåtts före år 1921. om inte annat sägs i 
det följande. 1 de fall då det i den lagen anges att föreskrifter i nya 
giftermålsbalken skall tillämpas och dessa har ersatts av bestämmelser i 
äktenskapsbalken, skall i stället iiktenskapsbalkens bestämmelser tilläm
pas. Bestämmelserna i 7 kap. 4-9 *~ äktenskapsbalken skall därvid tilläm
pas också till den del de avser enskild egendom. 

16 § Då sådant skifte som avses i äldre giftermålsbalken sker. skall den 
make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad ha rätt att få 
denna. Om egendomen tillhör den andra maken enskilt, gäller detta dock 
inte om egendomen har tillfallit denne genom gåva, arv eller testamente 
med villkor att den skall tillhöra maken enskilt. En förutsättning för att en 
make skall fä överta en bostad som tillhör den andra maken är vidare att ett 
sfidant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan 
anses skäligt. 

Vad som sägs i första stycket om bostaden gäller även makarnas gemen
samma bohag. 15 



Beträffande vad som avses med makarnas gemensamma bostad och 
bohag gäller 7 kap. 4 § äktcnskapsbalken. I övrigt tillämpas pf1 övertagan
det 11 kap. 8 § andra stycket och JO § äktcnskapshalken. Vad som sägs i· 
11 kap. 10 § om giftorättsgods skall i smilet avse det samfällda boet. 

När den ena maken är död. gäller. rätten till övertagande endast till 
förmån för den efterlevande maken. 

17 § Bestämmelsen i 9 kap . .5 ~ äktenskapsbalken om bodelnings form · 
samt bestämmelserna i 10 kap. 3 §, 11 kap . .5 §. 13 kap . .5 § och 17 kap. 
sam·ma balk skall tillämpas även på äktenskap som har ingåtts före år 1921. 
Vad som sägs i dessa bestämmelser om bodelning skall i stilllet avse skifte 
av makarnas bo. och vad som sägs om giftorättsgods skall avse den 
egendom som skall skiftas. 

18 § I fall som avses i 11 § första stycket tillämpas äldre bestämmelser i 
stället för bestämmelserna i 16 och 17 §§. 
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2 Förslag till 

Lag om ikraftträdande av lagen (1987:000) om sambors 
gemensamma hem. 

Härigenom föreskrivs följande .. 
Lagen ( 1987:000) om sambors gemensamma hem och denna lag träder i 

kraft den I januari 1988. Genom lagen om sambors gemensamma hem 
upphävs lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad. 
Den gamla lagen skall dock fortfarande tillämpas, när samboförhållandet 
har upphört före ikraftträdandet och när fråga är om giltigheten av ett 
förfogande utan samtycke över egendom före ikraftträdandet. 

2 Riksdagen 1986187. 8 sam/. Nr 26 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken 1 

dels att 3 kap. I och 2 §§. 6 kap. 20 §, 7 kap. 15 §. 14 kap. 7 §. 15 kap. 
12 §, 16 kap. 8 § samt 20 kap. 1 § skall ha följande lydelse. 

dels att det i 14 kap. skall föras in en ny paragraf. 6 a §. av följande 
lydelse. 

Ntl\'arande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
I § 

Vill man som enligt I kap. I § skall anses som barns fader vinna förkla
ring enligt I kap. 2 * första stycket att han icke är fader till barnet, skall 
han väcka talan härom mot barnet eller, om barnet har avlidit, dess 
arvingar. 

Är mannen död och har han icke 
varaktigt sammanbott med barnet 
och heller icke efter barnets födelse 
erkänt barnet som sitt. har var och 
en som jämte eller näst efter barnet 
är berättigad till arv efter mannen 
rätt att väcka talan om att mannen 
ej är fader till barnet. Efterlämnar 
den avlidne förutom maka arvingar 
som avses i 3 kap. I § ärvdabalken. 
har var och en av dem rätt att väcka 
talan under här angivna förutsätt
ningar. 

Rätt fiir ai:i·inge att väcka talan 
föreligger ej. om vid mannens död 
mer än ett år har förflutit från det 
att talan. som grundats på att man
nen är fader till barnet, väckts mot 
honom och han fått del därav eller 
om mer än ett år har förflutit sedan 
anspråk på samma grund fram
ställts mot mannens dödsbo. 

Vill barn vinna förklaring enligt 1 
kap. 2 § första stycket att viss man 
ej är dess fader, skall barnet väcka 
talan härom mot mannen eller, om 
han är död. hans arvingar. Efter
lämnar mannen förutom maka ar
vingar som avses i 3 kap. 1 §ärvda
balken. skall talan. såvitt angår des
sa, riktas mot dem som dä talan 

1 Balken omtryckt 1983:485. 

Är mannen död och har han inte 
varaktigt sammanbott med barnet 
och inte heller efter barnets födelse 
erkänt barnet som sitt, har den ai·

lidne.1· maka och var och en som 
jämte eller näst efter barnet är be
rättigad till arv efter mannen rätt att 
väcka talan om att mannen ej är 
fader till barnet. Efterlämnar den 
avlidne förutom maka sådana ar
vingar som avses i 3 kap. 2 § ärvda
balken. har var och en av dem rätt 
att väcka talan under här angivna 
förutsättningar. 

Rätt att väcka talan föreligger ej. 
om vid mannens död mer än ett år 
har förflutit från det att talan. som 
grundats på att mannen är fader till 
barnet, väckts mot honom och han 
fått del därav eller om mer än ett år 
har förflutit sedan anspråk på sam
ma grund framställts mot mannens 
dödsbo. 

Vill barn vinna förklaring enligt 1 
kap. 2 § första stycket att viss man 
inte är dess fader, skall barnet väc
ka talan härom mot mannen eller, 
om han är död, hans arvingar. Ef
terlämnar mannen förutom maka 
sådana arvingar som avses i 3 kap. 
2 § ärvdabalken. skall talan. såvitt 
angår dessa. riktas mot den eller 
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Nu1·arande lydelse 

1·iickes äro när111ast till an·. 

Föreslagen lydelse 

dem som har den hästa arrsrätten 
efter mannen när talan 1·äcks. 

6 kap. 
W§ 

I mål eller ärenden om vårdnad 
eller umgänge kan rätten, för tiden 
till dess att det föreligger ett avgö
rande som har vunnit laga kraft, 
ji'irordna om vårdnad eller umgänge 
efter vad rätten finner skäligt. 

Förordnllnde enligt första 
stycket kan på yrkande meddelas 
utan huvudförhandling. Innan för
ordnande meddelas skall motparten 
beredas tillfälle att yttra sig över 
yrkandet. Riittcn kan inhämta upp
lysningar från socialnämnden i frå
gan. Har .fi'irordnande meddelats, 
skllll riitten när mtllet eller ärendet 
m·gör.1· priirn om åtgärden skall be
stå. 

Fiirordnande som nu har nämnts 
går i 1·erkställighet på samma sätt 
som en dom som har vunnit laga 
kraft men klln när som helst åter
kallas av rätten. 

mål eller ärenden om vårdnad 
eller umgänge filr rätten, för tiden 
till dess att frågan har avgjorts ge
nom en dom eller ett beslut som har 
vunnit laga kraft, besluta om vård
nad eller umgänge efter vad rätten 
finner skäligt. 

Beslut enligt första stycket får 
meddelas utan huvudförhandling. 
Innan heslwet meddelas skall mot
parten få tillfälle att yttra sig i frå
gan. Rätten kan inhämta upplys
ningar från socialnämnden i frågan. 
Har rätten meddelat ett beslut, 
skall den omprörn det när målet 
eller ärendet m·görs. 

Ett hes/ut enligt denna paragraf 
får l"erkställas på samma sätt som 
en dom som har vunnit laga kraft. 
Beslutet får dock när som helst 
ändras av rätten. 

7 kap. 

IH 
I mål om underhåll till barn kan 

rätten för tiden intill dess laga kraji 
ägande dom eller beslut .fi'ireligger 
fiirordna om underhållet efter vad 
som är skäligt. Skyldighet att utge 
bidrag får dock åläggas någon en
dast om det finns sannolika skäl för 
att bidragsskyldighet föreligger. 
Har fråga om underhåll väckts i 
samband med mål om fastställande 
av faderskap till barn, får förord
nande som nu niimnts ej meddelas, 
om flera män är instämda i målet. 

Förordnande enligt första 
stycket kan på yrkande meddelas 
utan huvudförhandling. Innan fiir
ordnande meddelas, skall motpar
ten beredas tillfälle att yttra sig 
1>1·er yrkandet. Har förordnande 
111edddats. prövar rätten när målet 
m·göres, om dtgärden skall hestä. 

I mål om underhåll till barn får 
rätten, för tiden till dess att frågan 
har m·gjorts genom en dom eller ett 
hes/ut som har l'llnnit laga kraft, 
besluta om underhållet efter vad 
som är skäligt. Skyldighet att utge 
bidrag får dock åläggas någon en
dast om det finns sannolika skäl för 
att bidragsskyldighet föreligger. 
Har fråga om underhåll väckts i 
samband med mål om fastställande 
av faderskap till barn, får beslut om 
skyldighet att utge bidrag inte med
delas .. om flera män är instämda i 
målet. 

Beslut enligt första stycket kan 
meddelas utan huvudförhandling. 
Innan beslutet meddelas. skall mot
parten få tillfälle att yttra sig i .frå
gan. Har rätten meddelat ett he
s/ut, skall den ompröva det när mä
let m·görs. 
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N111·arande lydelse 

Förordnande. söm nu nämnts går 
i 1·erkstiillighet lika 111t'd laga krqfi 
iigande dom men kan när som helst 
äterkalla.1· av rätten. 

Föreslagen lydelse 

Ett hes/ut enligt denna paragraf 
får 1·erkstiil/as på samnw sätt som 
en dom som har 1·11nnit laga krqfi. 
Beslutet .får dock niir som helst 
iindras av rätten. 

14 kap. 

6 a § 

Inhämtas ej överförmyndarens 
samtycke. då detta enligt 2. 3. 5 
eller 6 * bort ske. skall vad för så
dant fall är stadgat betr:äffande för
valtning av omyndigs egendom äga 
motsvarande tillämpning. 

En :{i)i·myndare får .fi:ir den omyn
dige.i· räkning m·stå .f/"ån WT på .det 

· sätt som anges i 3. ·kap. 9 ~ iirl'lla
.halken, om iil'erf("irmyndaren sam
tycker till iltgiirden. 

Inhämtas ej överfön:nyndarens · 
samtycke. då detta enligt 2. 3. 5. 6 
eller 6 a *.bort ske. skall vad för 
sådant fall är stadgat beträffande 
förvaltning av omyndigs egendom 
äga motsvarande tillämpning. 

15 kap. 

12* 

Förvärvar omyndig värdehandling söm avses i 8 ~. eller äger omyndig 
eljest att av annan utfå sädan värdehandling, må den som skall utgiva 
handlingen fullgöra sin förpliktelse genom att i den omyndigcs namn ned
sätta handlingen i öppet förvar hos bank, såvida ej den omyndige äger att 
själv förvalta handlingen. Förpliktelse att utgiva penningbelopp må ock 
fullgöras hos bank. ändå att den ej grundas å nedsatt värdehandling: och 
skola medlen av banken insättas för den omyndiges räkning enligt ·vad om 
betalning. som uppbäres å nedsatt värdehandling, iir särskilt stadgat. 

Äger omyndig att av död~bo utfå . Äger o:myridig ~tt av dÖdsbo utfå 
värdehandling eller penningar på värdehandling 'eller penningar. på 
grund av gifioriitt, arv eller testa~ grund av hodelnin1:. arv eller testa
mente. vare boutredningsman eller mente. vare bmitredningsman eller 
testamentsexekutor pliktig att, så~ testamentsexekutor pliktig att. så-
framt ej värdet är ringa eller över- framt ej värdet lir 'ringa eller över-
förmyndaren eljest medgiyer tin- förmyndaren eljest medgiver un-
dantag. nedsätta värdehandlingen dantag. nedsätta värdeh;indlingen 
eller inbetala medlen hos bank en- eller inbetala medlen hos bank en-
ligt vad i första stycket stadgas .. 
Vad nu sagts om skyldighet att in
betala penningmedel hos bank skall 
ock gälla, där någon. som här i riket 
driver försäkringsrörelse. skall ut
giva försäkringsbdopp. som till- · 
kommer omyndig. och fråga ej är·• 
om försäkringsbelopp, som den 
omyndige äger att själv förvalta. I 
fråga om pension, livränta eller an
nan på grund av försäkring ut-

ligt vad i första stycket stadgas. 
Vad nu sagts om skyldighet att in
betala penningmedel hos bank skall 
ock gälla, där någon, som här i riket 
driver försäkringsrörelse, skall ut-· 
giva försäkringsbdopp. som till
kommer omyndig. och fråga ej. är 
om försäkringsbelopp, som den 
omyndige äger att själv förvalta. I 
fråga om pension, livränta eller an
nan på grund av försäkring ut-
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Nm·arande lydelse -

gående periodisk fÖrmån gäller att 
inbetalning hos bank skall ske i den 
mån förmånen för kalenderår över
stiger ett belopp motsvarande tvft 
gånger det basbelopp enligt lagen 
( 1962:381) om allmän·· försäkring 
som gäller för det året. 

Fiireslagen lydd~c L U 1986/87: 26 

gående periodisk förmån- gäller att Bilaga 
inbetalning hos bank sk<ill ske i den 
mån förmånen för kalenderår över-
stiger ett bClopp. motsvarande två. 
gånger det basbelopp_ enligt lagen 
( 1962: 3.81) om allmän försäkring 
som giiller för det ftrct. 

I andra fall än som avses i andra stycket äge överförmyndaren genom 
meddelande till den som skall utgiva värdehandling eller penningar för
ordna. att nedsättning eller inbetalning skall ske hos bank. · 

Den som nedsätter värdehandling eller inbetalar penningar hos bank 
enligt vad i denna paragraf är stadgat vare pliktig att ofördröjligen under-
rätta förmyndaren därom. · · · 

16 kap . 
. -8 § 

Innehåller förteckning över 
omyndigs egendom uppgift 'å till~ 
gångar som på grund av gifioriilt. · 
arv. testamente eller gåva tillfallit 
den omyndige. eller upptager års
räkning eller sluträkning sådana till
gångar. om vilka uppgift förut ej 
lämnats. skall vid förteckningen el
ler räkningen fogas besannad av
skrift av bodelnings- eller. skiftes
handling. testamente eller gåvo
brev. om sådant linnes. så ock av 
bouppteckning, där den ej.förut in
givits till överförmyndaren. Är 
handling. varom nu sagts. av vidlyf
tig beskaffenhet. må avskriften 
lämnas allenast i erforderliga delar. 

Innehåller förtccknin-g över 
omyndigs · egendom uppgift ·å ti11-
gångar som på grund av bodelning. 
arv. testamente eller gåva tillfallit·
den omyndige. eller upptager års
räkning eller sluträkning sådana till
gfmgar, om vilka uppgift förut ej 
lämnats, skall vid förteckningen el
ler räkningen fogas besannad av
skrift av bodelnings- eller skiftes
handling. testamente eller- gåvo
brev. om sådant linnes. så ock "av 
bouppteckning, där den ej förut in
givits iill överförmyndaren. • Är 
handling, varom nu sagts. av vidlyi·
tig beskaffenhet, må avskriften 
lämnas· allenast i erforderliga 'delar. 

Upptager förteckning, årsräkning eller slt1triikning värdehandlingar som 
ej äro nedsatta hos riksbanken eller annan bank efter vad i 15 kap. stadgas, 
skall vid förteckningen eller räkningen fogas intyg av två personer, att 
värdehandlingarna finnas i förmyndarens förvar. lnnestå medel hos bank 
skall genom bevis från banken styrkas hur mycket som innestår, så ock i 
vad mån förbehåll gjorts att .medlen må uttagas utan överförmyndarens 
samtycke. 

20 kap. 

I mål om faderskap, vårdnad. 
umgängesrätt, underhåll och 
omyndighetsförklaring eller dess 
hävande äga 15 kap. 29, 30 och 
30 a §§ gijtermälsbulken mot.1·1·a
ra11de tillämpninf:. 

I § 

mål om faderskap, vårdnad. 
llfllgänge. underhåll och omyndig
hetsförklaring · eller dess hävande 
tillämpas 14 kap. 17 och 18 H iik
tenskapshalken. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
2. Har mannen avlidit före ikraftträdandet. skall 3 kap. I och 2 §§i deras 

äldre lydelse fortfarande tillämpas. 
3. Har talan väckts före ikraftträdandet. skall 6 kap. 20 §och 7 kap. 15 § 

i deras äldre lydelse fortfarande tillämpas. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 
dels att 8 kap. 3 § 1 skall upphöra att gälla, 
dels att 8 kap. 4 och 13 §§. 17 kap. 11 §och 36 kap. 5 § skall ha följande 

lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 
4 §2 

Är brott som i I eller 3 § sägs att 
anse som grovt, skall för gror stöld 
dömas till fängelse, lägst sex måna
der och högst sex år. 

Är brott som i I § sägs att anse 
som grovt. skall för grov stöld dö
mas till fängelse, lägst sex månader 
och högst sex år. 

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas. om det 
avsett sak som någon bar på sig, om gärningsmannen varit försedd med 
vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest 
varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. avsett betydande värde eller 
inneburit synnerligen kännbar skada. 

13 §3 

Har annat i detta kapitel omför
mält brott än grov stöld, rån eller 
grovt rån förövats mot make eller 
trolorad till giiming.rnzannen eller 
till annan 1·id brollet me,frerkande 
eller mot syskon. skyldeman i räll 
upp- eller nedstigande led eller den 
som i första srågerlag lika nära är 
eller mot fosterföräldrar eller fos
terham, må åklagare väcka åtal al
lenast om brottet av målsägande 
angives till åtal eller ock åtal finnes 
påkallat ur allmän synpunkt. 

Vid tillämpning av vad nu sagts 
skall såsom medrerkan anses jäm
väl häleri och häleriförseelse. 

Har annat i detta kapitel angii·et 
brott än grov stöld. rån eller grovt 
rån förövats mot 

1. m/gon som inte endast tillfiil
ligt sammanhodde med gärnings
mannen, 

2. make, den som är i rätt upp
eller nedstigande släktskap eller 
.n·ågerlag, syskon, svåger eller svä
gerska eller 

3. någon annan som på liknande 
sätt är närstående till gärnings
mannen, får åklagaren väcka åtal 
endast om målsäganden har angell 
hrottet till åtal eller åtal är påkallat 
ur allmän synpunkt. 

Vid tillämpning av vad nu sagts 
skall med gärningsman likställas 
annan som medverkat vid brottet 
och den som gjort sig skyldig till 
häleri eller hälerijc)rseelse. 

17 kap. 
11 §• 

Om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom att undkomma. 
undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det 

1 Senaste lydelse av 8 kap. 3 § 1971 :874. 
2 Senaste lydelse 1975 1395. 
-' Senaste lydelse 1971 874. 
4 Senaste lydelse 1971 874. 
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N11l'l1rande lydelse_ Föreslagen lydelse LU 1986/87:26 
Bilaga uppdagas eller heivras. dömes för skyddande m· hrottsling till böter eller 

fängelse i högst två år. 
Den som icke insåg men hade skälig _anledning antaga att den andre var 

brottslig, dömes till böter. 

Make. trolowul. syskon, skylde-
111an i riitt upp- eller nedstiga11de 
led, den som i ji"irsta .n·ågerlag iir 
lika nära före11ad med de11 brotts
lige. j(Jste1ji'iriildrar eller foster
barn 111å ej fiillas till a11S1'<lr e11ligt 
dc111111 paragrq( 

Till ansvar skall inte dömas om 
gärningen iir att anse som ringa 
med hänsyn till gärningsma11ne11s 
förhållande till den "brottslige och 
övriga omständigheter. 

36 kap.~ 
H 

Förverkande till följd av brott av egendom eller dess värde får. om ej 
annat har föreskrivits. ske hos 

a) giirningsmannen eller annan som medverkat till brottet, 
b) den i vars ställe gärningsmannen·cllcr annan medverkande var. 
c) den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses i 

4 *· 
d) den som efter brottet förvärvat 

egendomen ptl gru11d m• gijioriitt. 
arv eller testamente eller genom 
gåva eller som efter brottet förvär
vat egendomen på annat sätt och 
därvid haft vetskap om eller skiilig 
anledning till antagande om egen
domens samband med brottet. 

d) den som efter brottet förvärvat 
egendomen ge11om hode/11i11g eller 
på w1111d m· arv eller testamente 
eller genom gåva eller som efte1: 
brottet förvärvat egendomen på an
nat sätt och därvid haft vetskap om 
eller skälig anledning till antagande 
om egendomens samband med 
brottet. 

Tillhörde egendomen vid hrottet ej någon av dem som anges i första 
stycket a)-c). får den ej förklaras förverkad. 

Särskild rätt till egendom som förklaras förverkad består. om ej även 
den särskilda rätten förklaras förverkad. 

Sådan riitt som har vunnits genom utmätning eller betalningssäkring 
upphör. om egendomen förklaras förverkad. såvida ej av särskild anled
ning förordnas att rätten skall bestå. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 9 § rättegångsbalken skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 kap. 
9 §I 

Tvist om arv eller testamente el
ler om bodelning mellan arl'ingar 
och efterlevande make skall uppta
gas av den rätt, där den döde skolat 
svara i tvistemål i allmänhet. 

Tvist om bodelning mellan makar . 
i anledning av boskillnad eller äk
tenskapsskillnad skall upptagas av 
den rätt, där mannen skall svara i. · 
tvistemål i allmänhet, eller. om 
mannen ej är skyldig att i sådant 
mål srara vid svensk domstol, där 
hustrun svarar i sådant mål. 

Finnes i mål. som avses i denna 
paragraf ej behörig domstol enligt 
vad nu iir sagt. upptages målet a.v. 
Stockholms tingsrätt. 

Tvist om arv eller testamente 
skall tas upp av den rätt där den 
döde hade att svara i tvistemål i 
allmänhet. 

Tvist om bodelning mellan makar 
eller sambor skall tas upp av den 
rätt där någon m· dem skall svara i 
tvistemål i allmänhet. Har någon 
av dem al'iidit. skall en bodelnings-· 
tvist tas upp av den rätt där den 
döde hade all smra i tvistemål i 
alf miinhet. 

Finns det inte någon domstol 
som· är behörig enligt första eller 
andra stycket. skall målet tas upp 
av Stockholms tingsrätt. 

I fråga om klander m• b<ldelning 
eller arvskifte som har förrättats av 
bodelning.1förriillare eller skiftes
man finns särskilda bestämmelser. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
2. Beträffande tvist om bodelning skall äldre bestämmelser fortfarande 

tillämpas om talan om äktenskapsskillnad har väckts före ikraftträdandet. 
en av makarna har avlidit före ikraftträdandet eller tvisten gäller bodelning 
med anledning av boskillnad. 

1 Senaste lydelse 1973:649. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i utsökningsbalken 

Härigenom föreskrivs att i~ kap. 19 §och 15 kap. I § utsökningsbalken 
ordet "giftermålsbalken" skall bytas ut mot "äktenskapsbalken". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
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8 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 33 och 34 §§ sjölagen ( 1891: 35 s. 1) 1 skall ha 
följande lydelse. · · 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

3H 
Anmälan av skepp eller skeppsbygge för registrering eller ansökan om 

inskrivning av förvärv av sådan egendom skall avslås. om 
I. bestämmelsen i 30 §första stycket ej iakttagits: 
2. egendomen ej kan registreras enligt 11 §: 
3. sökanden ej styrker sitt förvärv: 
4. fångesmannens rätt ej är inskriven i registret, ehuru den hade kunnat 

inskrivas diir. och <>ökandens förvärv icke grundas på exekutiv försäljning: 
5. åberopad överlåtelse står i strid med en mot överlåtaren på grund av 

förvärvsvillkor 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 är infört i registret eller införes däri 
samma inskrivningsdag som ansökningen göres: 

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

7. egendomen har blivit föremål för kvarstad eller betalningssäkring till 
säkerhet för ett anspråk mot överlåtaren och ett ärende angående anteck
ning om åtgärden har tagits upp senast på den inskrivnings.dag då anmäl
ningen eller ansökningen görs eller överlåtaren har försatts i konkurs före 
utgången av nämnda inskrivningsdag: 

8. egendomen sålts exekutivt till 
annan än sökanden: eller 

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

8. egendomen sålts exekutivt till 
annan än sökanden: 

9. fön·än·et har skett genom en· 
sådan gå\'(1 mellan makar som inte 
har registrerats enligt 16 kap. iik
tenskapshalken: eller 

JO. det är uppenbart att förvärvet 
av annan grund är ogiltigt eller icke 
kan göras gällande. 

Första stycket 5-7 utgör ej hinder mot inskrivning av förvärv. om 
inskrivning av villkorlig äganderätt redan har beviljats på grund av samma 
förvärv. 

34§ 

Ansökan enligt 14 §att inskrivning av villkorlig äganderätt skall avföras 
ur registret skall avslås. om bestämmelsen i 30 §första stycket ej iakttagits 
eller det ej visas att förvärvaren förlorat sin rätt. 

Anmälan av skepp eller skcpps
bygge för avregistrering skall av
slås. om bestämmelsen i 30 § första 
stycket ej iakttagits eller avregistre-

1 Lagen omtryckt 1985: 176. 

Anmälan av skepp eller skepps
bygge för avregistrering skall av
slås. om bestämmelsen i 30 § första 
stycket ej iakttagits eller avregistre-

LU 1986/87:26 
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N111·ara11de lydelse Föresla!{en lydelse LU 1986/87:26 
ringsgrund icke föreligger enligt ringsgrund icke föreligger enligt Bilaga 
16 *· Vid avregistrering med anled- 16 §. Vid avregistrering med anled-
ning av förvärv ha bestämmelserna ning av förvärv ha bestämmelserna 
i 33 § första stycket 4-9 och andra i 33 *första stycket 4-10 och andra 
stycket motsvarande tillämpning. stycket motsvarande tillämpning. 

Ansökan att skeppsnamn skall inskrivas i eller avföras ur skcppsregi
. siret skall avslås. om bestämmelsen i 30 * första stycket ej iakttagits eller 
förutsättning för åtgärden icke föreligger enligt 15 *. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
2. Har en gåva mellan makar eller blivande makar skett genom äkten

skapsförord som har registrerats, skall 33 *tillämpas i dess äldre lydelse. 
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9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1904: 26 ·s. l) oin vissa internationella. 
rättsförhållanden rörande ä)<.tenskap qch förmynderskap · 

. . 

Härigenom föreskrivs att 3 k~p. 12 § lagen ( 1904: 26 s. I )1 om vissa; 
internationella rättsförhållanden rörande. äktenskap och förmynderskap . 
skall ha följande lydelse. · 

Nurarande lydelse F<>reslagen lydel.fe 

3 kap. 
12 ~ 2 

Är äktenskapsmål anhängigi i 
främmande stat, får här i riket efter 
vad som finnes skäligt meddelas 
fiirordnande som avses i 15 kap. 
11 ~ g(ftermälsbalken samt 6 kap. 
13 §och 7 kap. /2 ~föräldrabalken. 
Sådant förordnande kan när som 
helst återkallas. 

· Är äktenskapsmål anhängigt i 
främmande stat, får här i riket efter 
vad som finnes skäligt meddelas be
slut som avses i 14 kap. 7 och 8 §.$ 
iiktenskapsbalken samt 6 kap. 20 ~ 
och 7 kap. 15 ~föräldrabalken. Så
dant beslut kan när som helst åter
kallas. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1971 :797. 
2 Senaste lydelse 1976: I 120. 
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10 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1904:48 s. I) om samäganderätt 

Härigenom föreskrivs att 19 *lagen (1904:48 s. I) om samägandcriHt 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiire:1·lage11 lydelse 

19 §1 

Vad i denna lag linnes stadgat ägc ej tillämpning å .sådan samfällighet, 
som avses i lagen (1973: 1150) om förvaltning av. samfälligheter, eller å 
sådan allmänning, som avses i lagen (1952: 166) om häradsallmänningar 
eller lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i Norriand och. Dalarna; ej 
heller vare i något fall lagens föreskrifte.r tillämpliga i fråga om bildande av 
jaktvårdsområdc. bestående av allenast en fastii!het, cilcr av fiskevår'ds
område. omfattande allenast en fastighet eller de-t till allenast en fastighet 
hörande fisket. 

Beträffande eRendomsgemen-
skap mellan äkta makar eller del
ägare i osk((t dödsbo eller dem, som 
äro i bolag· samman eller äro reda
re i samma fartyg eller deltagare i 
samma gruvrörelse. giille vad där
om är särskilt stadgat. 

Vad i 15 kap. 16 ~ föräldrabalken 
stad1tas skall ej äga tillämpni11R i 
fråga om försäljning enligt denna 
lag av samfälld fast egendom. vari 
omyndig äger del. 

·Beträffande eRe11dom.~förlzålla11-

de11 som riir makar. sambor, del
ägare i oskiftat dödsbo. bolagsmän, 
redare som i111tått ii1·ere11skim1me/
se om partrederi eller deltagare i 
samma gruvrörelse finns särskilda 
bestämmelser. 

Bestämmelserna i 15 kap. I 5 ~ 
föräldrabalken skall i11te tillämpas i 
fråga om försäljning enligt denna 
lag av samfälld fast egendom. vari 
omym!ig iiger del. · 

Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 

' .. 

1 Senaste lydelse 1973: 1153. 
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11 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (l927:77) om försäkringsav_tal 

Härigenom föreskrivs att 104, 105 och 122 §~ lagen (1927:77) om för
säkringsavtal skall ha följande lydelse. 

N111·arande lydelse Föresla[?en lydelse 

104 §1 

Är förmånstagare insatt, skall försäkringsbelopp, som utfaller efter för
säkringstagarens död, ej ingå i dennes kvarlåtenskap. 

I !ar försäkringstagaren e.fterliim-
11at make eller bröstarvinge och 
hade jbrord11andet kunnat tlterkal
/as m·fi'irsäkringstagaren, skallji1r
siikri11gsht'luppet l'id haiikningen 
a1· dödshode/iigares g(ftorätt, rätt 
enligt 13 kap. 12 § andra stycket 
g(fiermålsha/ken, rätt till 1·eder/ag 
eller riitt till laglott behandlas som 
om heloppt't hade tillhört boet och 
tillagts fi"irmån.~tagaren genom tes
tamente. 

I fråga om tjä11stegruppli1för
siikring skall andra stycket dock ej 
tillämpas p<I belopp som på grund 
m· Ji'irsäkringen til(faller en make 
eller med make likställd person el
ler någon hrii.1·tarl'inge. 

Efterlämnar försäkringstagaren 
make eller bröstarvinge och skulle 
en tillämpning m'förlnånstagar.för-· 
ordnandet leda 'till ett resultat som 
är oskäli[?t mot någon lll' dem, kan 
.förordnandet jämkas så att försäk
ringsbeloppet helt eller delvis till
faller maken eller bröstarvingen. 
Vid pröl'nin[?en skall särskilt beak
tas skälen för förordnandet samt 
förmånstagarens och makens eller 
hröstarvin,;ens ekonomiska förluU
lunden. 

Har död.1fallet inträffat sedan 
det har dömts till äktenskapsskill
nad mellan försäkringstagaren och 
dennes make eller sedan talan om 
äktenskapsskillnad har l'äckts men 
innan bodelnin[? har förrättats, [?äl
ler i stiillet för md som föreskri1·s i 
andra stycket jiJ/jande beträffande 
jämkning till förmån för försäk
ringstagarens make. Kan maken 
inte vid bodelnin,;en få ut sin andel 
därför att försiikringsheloppet till
faller någon annan som förmånsta
gare, är denne skyldig att a1•stå rnd 
som fattas. 

Den som vill hegära jämkning 
enli,;t andra eller tredje stycket 
skall väcka talan mot förmånsta
garen inom ett år från det att 
bouppteckning efter försäkring.Ha
garen al'slutades eller dödsboan
miilan gjordes. Viicks inte talan 
inom denna tid, är rätten till jämk
ning förlorad. 

Om rätt för en avliden försäkringstagares borgenärer att i visst fall hålla 
sig till försäkringsbeloppet finns bestämmelser i 116 §andra stycket. 

1 Senaste lydelse 1981 :486. 
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N111·arande lydelse Fiireslagrn lydelse 

ios §1 

Vid tolkning av bestämmelser om förmånstagares rätt till försäkringsbe
lopp, som utfaller efter försäkringstagarens död, skall. där ej annat framgår 
av omständigheterna, iakttagas följande: 

Har försäkringstagaren beteck
nat sin make säsom förmånstagare, 
skall, där han vid sin död var om
giji. f(Jrordnandet giilla till fiirmän 
för den. med l'ilken hon dtl le1·de i 
äktenskap. 

Äro försäkringstagarens barn in
satta som förmånstagare, skall för
ordnandet gälla till förmån för 
bröstan'inge och, där flera sådana 
förmänstogore finnas. envar a1• 
dem ägo del i försäkringsbeloppet 
efter de grunder. som gälla i fråga 
om arvsrätt efter försäkringstaga
ren. 

Har försäkringstagaren insatt 
make och barn såsom förmånstaga
re. skall, såframt flera fömulnsta
gare finnas, em·ar av dem taga del i 
ji'irsiikringsbeloppet e.fier de grun
der. so111 l'id död.ifall gälla i fräga 
om hodelning och 0111 sådan fdr
nu/nsta!{ares arvsriitt. 

Äro försäkringstagarens arvingar 
insatta såsom förmånstagare. tage 
enmr m· dem del i fc)rsiikringsbe
loppet efter de grunder, som gälla i 
fråga om arvsrätt efter försäkrings
tagaren. 

Har försäkringstagaren beteck
nat sin make som förmånstagare, 
skall .förordnandet gälla till förmän 
för den som försäkringstagaren mr 
g(ft med l'id sin diid. Förordnandet 
skall anst·s fi:irfallet om mål om äk
tenskapsskillnad mellan makarna 
då på!{ick. 

Är för~.äkringstagarens barn in
satta som förmånstagare. skall för
ordnandet gälla till förmån för för
säkringstagarens hriistarvingar. 
Försäkringsbeloppet skall fördelas 
mellan dem efter de grunder som 
gäller i fråga om arvsrätt efter för
säkringstagaren. 

Har försäkringstagaren insatt 
make och barn som förmånstagare, 
skall /wfra försäkringsbeloppet till
falla maken och återstoden briist
arl'ingarna. Bröstarl"ingarna.1· an
del skall j("irdelas mellan dem på 
det siitt .\'0111 anges i fiiregt/ende 
stycke. !:,/ter/ämnar försiikringsta
garen bara make eller bara bröstar
l"ingar, tillfaller hela beloppet ma
ken eller bröstarl'ingarna. 

Är försäkringstagarens arvingar 
insatta som förmånstagare, skall 
fjjrsäkringsbeloppet j"ördelas mel
lan dem efter de grunder som gäller 
i fråga om arvsrätt efter försäk
ringstagaren. 

122* 
Vad i 102, 103, 105 och 106 §§ 

samt 104 §första stycket är för li1·
for.1·iikring stadgat beträffande för
mänstagare skall äga mots\'{lrande 
tillämpning, när fråga är om 
olycksfalls- eller sjukförsäkring. 

Be.1·tiimmelserna i /02-106 §§ 

om fi'irmånstagare tillämpas ocksä 
1·id olycksfalls- och sjukförsäkring. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. 
2. Har försäkringstagaren avlidit före ikraftträdandet, skall äldre be

stämmelser fortfarande tillämpas. 

LU 1986/87:26 
Bilaga 

2 Senaste lydelse 1971: !!!!O. 31 



12 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1936: 83) angående vissa Utfästelser 
om gåva 

Härigenom föreskrivs att 6 * lagen (193_6: 83) angående vissa utfästelser 
om gåva skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Om utfästelse av trolovad eller 
make att under äktenskapet till and
ra maken utgiva penningar eller an
nat stadgas i g(ftermålshalken. 

Angående utfästelse om gåva 
som icke må göras gällande under 
givarens li1•stid stadgas i lagen om 
llr\'Slll'fal. 

6~ 

Föreslagen lydelse 

Om utfästelse av en make att un
der äktenskapet ge den andra ma
ken en gåva Riiller 8 kap. 2 § äk
tenskapshalken. 

Bestämmelser om utfästelse om 
gårn som inte får göras gällande 
under gi\'arens livstid finns i ärvda
balken. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
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13 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs ifråga om lagen ( 1946:807) om handläggning av 
domstolsärenden 

dels att 6 * skall ha följande lydelse. 
dels att övergångsbestämmelserna till lagen ( 1969: 258) om ändring 

nämnda lag skall ha följande lydelse. 

Nul'lmmde lydelse Föres/agen lydelse 

6 ~· 
Underrätt är vid handläggning av ärende domför med en lagfaren doma

re. om ej annat följer av vad som föreskrives nedan i denna paragraf. 
Vid annan handläggning än som sägs i 3 eller 4 * skall rätten hava den 

sammansättning som anges i tredje stycket. · 
om ärendet är tvistigt. 
om eljest särskild anledning föreligger därtill. eller 
om ärendet angår 

1. medgirnmle till äktenskap en- I. tillstå ml till äktenskap enligt 2 
ligt 2 kap. 2 * giftermlll.1halken eller kap. 2 ~ iikt.~·nskapshalken, 
till . åtgiird hetriV)imde makars 
egendom enligt 6 kap. 6 .~ niimnda 
halk eller ji)rordnande angående 
sådan egendoms fi"irrnltning i and-
rafiill. 

2. talan mot överförmyndares beslut. 
3. nedsättning av bolags aktiekapital eller grundfond eller tillstånd till 

vinstutdelning i bolag eller till fusion. 
4. förvaltning av stiftelse. eller 
5. tillstånd till viss förvaltningsåtgärd i annat fall än som avses ovan i 

detta stycke. 

I fall som avses i andra stycket 
skall rätten bestå av en lagfaren do
mare och nämndemän. när ärendet 
skall prövas enligt giftemzålshalken 
ellerföriildrahalken, samt eljest av 
minst tre och högst fyra lagfarna 
domare. Har nämndemän siite i rät
ten äger 15 kap. 29 oclz 30 §§gifter
målshalken 111ot.1·1·(11"ande tillämp
ning. 

I fall som avses i andra stycket 
skall rätten bestå av en lagfaren do
mare och nämndemän. när ärendet 
skall prövas enligt iiktenskapsbul
ken, lagen I 1987:000! om samhors 
gemensamma hem eller föräldra
balken. och annars av minst tre och 
högst fyra lagfarna domare. När 
nämndemän ingår i rätlen. skall 14 
kap. 17 § iiktenskapshalken tilliim-
{Jl/S. 

Regeringen får för andra fall än som avses i andra stycket föreskriva att 
ärenden som avser förordnande eller entledigande av förmyndare eller god 
man eller inskrivning av förmynderskap eller godmanskap får handläggas 
av en tjänsteman som inte är lagfaren. 

1 Senaste lydebe 1984: 1032. 

3 Riksdagen 1986/87. 8 sam/. Nr 26 
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N111·arande lydelse Fiireslagen lydelse LU 1986/87:26 

I · cg · d · · Bilaga Denna ag ( 1969: 2 __ , ) träder i kratt en I Januan 1971. Konungen kan 
dock förordna att de nya bestämmelserna helt eller delvis skall gälla från 
tidigare tidpunkt. varvid förordnandet för begränsas till viss eller vissa 
undcrrätter. - · 

Vid handläggning, som påbörjats före lagens ikrafttriidande och för 
vilken enligt äldre bestämmelser kräves flera domare äil en, samt vid 
överläggning och omröstning. i anslutning till sådan handhiggning skall 
äldre bestämmelser om rättens sammansättning och om omröstning allt
jämt gälla. 

Har underrätt mindre än tre ordi
narie lagfarna domare. får riitten 
beträffande visst ärende förordna 
att handliiggning, som enligt 6 * i 
dess nya lydelse skall ske med tre 
eller fyra lagfarna domare, i stället 
skall ombesörjas av en lagfaren do
mare och nämnd. I sådant fall iiger 
15 kap. 30 * g(fiemullshalken mot
s1·ar1111de tilliimpning. 

Har underrätt mindre än tre ordi
narie lagfarna domare. får rätten 
beträffande visst ärende förordna 
att handläggning. som enligt 6 * i 
dess nya lydelse" skall ske med tre 
eller fyra lagfarna domare, i stället 
skall ombesörjas av_ en lagfaren do
mare och nämndemän. I sådana 
fall skall 14 kap. 17 .~ iiktenskaps
ha/krn tillämpas. 

I. Denna lag (1987:000) träder i kraft-den I januari 1988. 
2. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas vid handläggningen av · 

ärenden i vilka ansökan har gjorts före ikraftträdandet. 
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14 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1960: 729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk 

Härigenom föreskrivs att 41 och 42 §* lagen !1960: 729) om upphovsrätt 
till litterära och konstniirliga verk skall ha följande lydelse. 

N111·ara11de lydelse Föreslagen lydelse 

41 * 
Efter upphovsmannens död äga 

reglcma om giftorätt. arv och tes
tamente tilliimpning pa upphovsrät
ten. A1·triides boet till förvaltning 
av boutredningsman, iiger denne 
icke utan· dödsbodelägarnas sam
tycke utnyttja verket på annat sätt 
än förut skett. 

Efter upphovsmannens död är. 
utan hinder ai· 10 kap. 3 § första 
stycket iiktenskapsbalken. fiire
skrifierna om bodelning. arv och 
testamente tillämpliga på upphovs~ 
rätten. A \'friids boet till förvaltning 
av boutredningsman,.fi:Jr denne inte 
utan dödsbodelägarnas samtycke 
utnyttja verket på annat sätt än som 
förut har skett. 

Upphovsmannen äger genom testamente. med b~.ndande verkan även för 
efterlevande make och bröstarvingar. giva föreskrifter om rättens utövan
de eller bemyndiga annan att meddela dylika föreskrifter. 

Upphovsriitt må ej tagas i mät 
hos upphovsmannen själv eller hos 
någon, till vilken rätten övergått på 
grund av g(ftoriitt. arv eller testa
mente. Samma lag vare beträffande 
manuskript, så ock i fråga om ex
emplar av sådant konst verk som ej 
blivit utställt. utbjudet till salu eller 
eljest godkänt för offentliggörande. 

Upphovsrätt må ej tagas i mät 
hos upphovsmannen själv eller hos 
någon, till 1iilken rätten övergått på 
grund av bodelning. arv eller testa
mente. Samma lag vare beträffande 
manuskript.. så ock i fråga om ex
emplar av sådant konstverk som ej 
blivit utställt. utbjudet till salu eller 
eljest godkänt för offentliggörande. 

l. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. 
2. Har upphovsmannen avlidit före ikraftträdandet, skall äldre bestäm

melser fortfarande tillämpas. 
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15 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1966: 680) om ändring av vissa 
underhållsbidrag 

Härigenom föreskrivs att i 5 § lagen ( 1966:680) om ändring av vissa 
underhållsbidrag 1 ordet '"giftermålsbalken" skall bytas ut mot "äkten
skapsbalken' ·. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. 

1 Senaste lydelse av 5*1981:1192. 
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16 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1968: 576) om Konungariket Sveriges 
stadshypotekskassa och om stadshypot1~ksföreningar 

Härigenom föreskrivs att 4 och 24 §§lagen (1968:576) om Konungariket 
Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksförcningar' skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagin lydelse 

4 § 

För revision av styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper utses 
årligen fyra revisorer. Av dessa utses en, som skall vara revisionens 
ordförande, av bankinspektionen. en av riksgäldsfullmäktigc och två på 
ordinarie ombudsstämma. I samma ordning utses lika antal personliga 
suppleanter. Av de på ombudsstämma utsedda skall en revisor och hans 
·suppleant vara auktoriserade revisorer. Den andre på ombudsstämma ut
sedde revisorn och hans suppleant skall äga insikt och e1farenhet beträf
fande rörelse för fastighets- och tomträttsbelåning. 

Verkställande direktör eller an
nan tjänsteman hos stadshypoteks
förening eller av kassastyrelsen ut
sedd ledamot av föreningsstyrelse 
får ej vara revisor eller suppleant. 
Ej heller får den vara revisor eller 
suppleant som är tjänsteman hos 
kassan eller annars intager en un
derordnad eller beroende ställning 
till styrelseledamot eller verkstäl
lande direktör eller till sådan tjäns
teman hos kassan åt vilken uppdra
gits att ombesörja bokföringen eller 
medelsförvaltningen eller kontrol
len däröver. Ej heller får den vara 
revisor som är eller varit gift med 
eller är trolol'ad med sådan styrel
seledamot eller tjänsteman som 
avses i detta stycke eller den som 
med honom är i rätt upp- eller ned
stigande släktskap eller svågerlag 
eller är syskon eller är i det svåger
lag. att den ene är eller varit gift 
med den andres syskon, eller den 
som på grund av adoption står i 
motsvarande Jörlul/lande till styrel
seledamot eller tjänsteman som 
förut nämnts. 

Verkställande direktör eller an
nan tjänsteman hos stadshypotcks
förening e:ller av kassastyrelsen ut
sedd ledamot av föreningsstyrelse 
får ej vara revisor eller suppleant. 
Ej heller får den vara revisor eller 
suppleant som är tjänsteman hos 
kassan eller annars intager en un
derordnad eller beroende ställning 
till styreheledamot eller verkstäl
lande direktör eller till sådan tjäns
teman hos kassan åt vilken uppdra
gits att ombesörja bokföringen eller 
medclsförvaltningen eller kontrol
len däröv,~r. Ej heller får den vara 
revisor som är eller varit gift med 
eller samlw till sådan styrelseleda
mot eller tjänsteman som avses i 
detta stycke eller den som med ho
nom är i rätt upp- eller nedstigande 
släktskap eller svågerlag eller är 
syskon eller är i det svågerlag, att 
den ene är eller varit gift med den 
andres syskon. 

24 § 

För revision av förcningsstyrelses förvaltning och förenings räkenskaper 
skall årligen utses minst tre och högst fem revisorer jämte suppleanter. 
Kassan utser en av revisorerna och suppleant för honom. Ordinarie för-

1 Lagen omtryckt 1983:578. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:653. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

eningsstämma väljer övriga revisorer och lika många suppleanter. 
Den av kassan utsedde revisorn och hans s·upplcant bör ha insikt och 

erfarenhet av rörelse för fastighets- och tomträttshelåning. Av de valda 
revisorerna hör en revisor och hans suppleant vara auktoriserade revi
sorer. 

Den som är tjänsteman hos före
ning eller annars intager en under
ordnad eller beroende ställning till 
styrelseledamot eller verkställande 
direktör eller till sådan tjänsteman 
hos föreningen, f1t vilken uppdra
gits att ombesörja bokföringen eller 
medelsförvaltningen eller kontrol- · 
len däröver, får ej vara revisor eller 
suppleant i samma förening. Ej hel
ler får den vara revisor som är eller 
varit gift med eller iir trolomd med 
sådan styrelseledamot eller tjänste
man som avses i delta stycket eller 
den som med honom är i rätt upp
ellcr nedstigande släktskap eller 
svågerlag eller syskon eller är i det 
svägerlag, all den ene är eller varit 
gift med den andres syskon, eller 
den som pt! grund a1· adoption stdr 
i mot.1Tarwuie Ji'irluJl/ande till sty
relseledamot eller tjii11ste11w11 som 
ji)rut niimllls. 

Den som är tjänsteman hos före
ning eller annars intager en under
ordnad eller beroende ställning till 
styrelseledamot eller verkställande 
direktör eller till sådan tjänsteman 
hos föreningen, åt vilken uppdra
gits att ombesörja bokföringen eller 
medelsförvaltningen eller k.ontrol
lcn däröver. får ej vara revisor eller 
suppleant i samma förening. Ej hel
ler får den vara revisor som är eller 
varit gift med-eller samho till sådan 
styrelseledamot eller tjänsteman 
som avses i detta stycket eller den 
som med honom är i rätt upp- eller 
nedstigande släktskap eller svåger
lag eller syskon eller är i del svåger
lag, alt den ene är eller varit gift 
med den andres syskon. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
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17 Förslag till 

Lag om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970:988) 

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 2 * fastighetsbilJningslagcn 
( 1970:988) 1 skall ha följande lydelse. 

N111·arandc lydelse Föreslagen lydelse 

12 kap. 

Utan hinder av l'illkoren i I § .filr 
fastigheter som tillhiir äkta makar 
1"<11" för six eller i1111ehas med olika 
rätt i äktenskapet samma11läggas, 
om makarna träffar al'tal om sin 
rätt i den fastighet som hildas ge
nom .rnmma11liiggni11gen. Sådant 
til"tal skall upprättas i samma .fi1rm 
som iikte11skap.1fiirord. Tillhijr Jiis
tighetcrna ena maken som enskild 
egendom och som gifiorättsgods. 
skall genom al'talct hestiimmas att 
den nybildade fastigheten i si11 hel
het skall l'ara den make11s enskilda 
ege11dom eller g(ftoriittsgods. Till
hör fi1stighetcrna makarna \'lir .fiir 
sig. skall hcstiimma.1· att makarna 
skall äga rnr sin a11del i de11 nybil
dade jiutighcten som e11skild egen-
dom eller g(fioriittsgods. Vardera 
make11s andel skall utgöra hii/jien, 
om ej annat m·talats. Innefattar m·-
talct gäm. iigcr 8 kap. 5 § gifier
målshalke11 mot.1·1·ara11de tilliimp-
nin,;:. 

Fastighet '.mm make .fått i gth·a 
a1· an11an iii1 andra make11 m<'d l'ill
kor att den skall l'ara hans enskilda 
egendom eller som make erhållit 
genom testamente med .i·ådant 1·ill
kor eller som 1i//ji1//i1 make i an· 
och om 1·ilken arl'låtaren genom 
testamente meddelat sådan fiirc
skrift filr i11gä i sammanläggning 
med stöd m· (/\'fal som m•ses ifiirs
ta stycket endast om den nybildade 
.fastigheten enligt m·talet skall 1•ara 
den makens enskilda egendom: 

1 Lagenomtryckt1971:1035. 

H 
En fastis;hct som iigs (Il' ntlgon 

som iir gifi och är dennes g(!io
riittsgods filr inte sam111tmliigga.1· 
med en fi1stighet som iir samma 
makes enskilda egendom. 

Fastighet1'r som tillhiir m11kar 
\"lir fiir sig /är .1·wn1111mliiggas. om 
111ak11rn11 tri{/jiir skr(!iligt m·tal 0111 
att äga 1·ar sin hestiimda a11dl'i i 
den nybildade fastigheten och 0111 
1·ardera makens andel i sin he/hct 
kommer all utgiira den makens 
g((torättsgods eller enskilda egen
dom. lnntfi111ar m·talet g1h·11, får 
samma11liigg11ing ske bara om m·
talet har regi.l'lrerats enligt 16 k11p. 
äktenskapshalken. 
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I. Denna lag träder i kraft dl!n I januari 1988. 
2. Att bestämmelserna i 12 kap. 2 § inte gäller när äldre giftermålsbalken 

är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden föreskrivs i 18 §lagen 
( 1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen. 

3. Bestämmelserna i 12 kap. 2 §skall tillämpas i deras äldre lydelse. om 
sådant avtal som avses i den lydelsen har träffats före ikraftträdandet. 
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18 Förslag till 

Lag om ändring i rennäringslagen (1971 :437)1 

Härigenom föreskrivs att 81 §rennäringslagen ( 1971: 437) skall ha följan
de lydelse. 

Nuvarande lydelse FöreslaRen lydelse 

81 § 

Byter inärkt ren ägare, får ommärkning till den nye ägarens märke ske 
endast om styrelsen i den sameby där ommärkningen skall äga rum medger 
det. Lämnas ej sådant medgivande, kan renens märke. förses med avbrott 
för att skilja renen från' andra renar med samma märke. För avbrotts~ 
märkning fordras medgivande av styrelsen för den sameby där renen i 
fortsättningen skall hållas. 

För ommärkning eller avbrotts
märkning av ren som förvärvats på 
annan grund än giftorätt. arv eller 
testamente fordras dessutom över
låtarens samtycke. 

För ommärkning eller avbrotts
märknirig av ren som förvärvats på 
annan grund än bodelning, arv eller 
testamente fordras dessutom över
låtarens samtycke. 

Ommärkning eller avbrottsmärkning får ske endast i närvamav den som 
samebyns styrelse utser eller infört\ å vittnen. 

Avbrottsmärke får behållas på ren högst tio år efter det styrelsens 
medgivande gavs. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 

1 Lagen omtryckt 1985:919. 

4 Riksdai:en 1986187. 8 .l'aml. Nr 26 

Riilll'i.l'e: S. 43 not 2 tillkommit. S. 44 rad 22-23 ändrnd text. S. 46 nol 2 ändrad till 
not 3. 
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19 Förslag till 

Lag om ändring i bostadsrättslagen (1971: 479) 

Härigenom föreskrivs att 11 * bostadsrättslagen (1971: 479) 1 skall ha 
följande lydelse. 

N111·arande lydelse Föreslagen lydelse 

11 ~ 

Den till vilken bostadsrätt övergått får ej vägras inträde i föreningen. om 
han uppfyller de villkor för medlemskap som föreskrives i stadgarna och 
föreningen skäligen kan nöjas med honom som bostadsrättshavare. En 
kommun som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägcnhet får ej vägras 
medlemskap. Ej heller får den som förv~irvat bostadsrätt vid exekutiv 
försäljning eller vid offentlig auktion enligt 10. 12 eller 37 9 vägras medlem
skap på den grund att ersättning för bostadsrätten icke beräknats enligt 
grunder som anges i stadgarna. 

Har bostadsrätt övergått till bostadsrättshavarens make. får inträde i 
föreningen vägras maken endast om hinder möter på grund av bestämmel
se i stadgarna att medlem skall tillhöra viss sammanslutning eller uppfylla 
liknande villkor och det skäligen kan fordras att maken uppfyller villkoret. 
Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning: om bostadsrätt till bo
stadslägenhet övergått till bostadsrättshavaren närstående som varaktigt 
sammanbodde med honom. 

I fråga om andel i bostadsrätt 
äger första och andra styckena 
tillämpning endast om bostadsrät
ten efter förvärvet innehas av ma
kar. Vad som sa,;ts nu gäller ej, om 
annat bestämts i stadgarna. 

1 fråga om andel i bostadsrätt 
äger första och andra styckena 
tillämpning endast om bostadsrät
ten efter förvärvet innehas av ma
kar eller. om bostadsrätten avser 
bostadslägenhet, m· sådana sam
bor på l"ilka lagen ( 1987:000) om 
sambors gemensamma hem skall 
tillämpas. Vad som nu har sagts 
gäller ej, om annat har bestämts i 
stadgarna. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 

1 Lagen omtryckt 1982: 353. 
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20 Förslag till 

Lag om ändring i r~ittshjälpslagen ( 1972:429) 

Härigenom föreskrivs att 8. 9. 16. 19. 22. 23. 25 och 31 ** rättshjälpsla
gen I 1972:429) 1 skall ha följande lydelse. 

l.ydelsl' enligt SFS 1986: /()4 I F1>reslagen lydelse 

Allmän rättshjälp får ej beviljas 
1. i angelägenhet som skall prövas eller pa annat sätt behandlas utom 

riket. om ej den rättssökande är bosatt här och särskilda skäl föreligger för 
rättshjälp. 

2. uthinningar som varken är eller tidigare varit hosatta h~ir. om det inte 
finns särskilda skiil for rättshjälp. 

3. näringsidkare i angelägenhet som uppkommit i hans näringsverksam
het om ej skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till verksamhetens art 
och begränsade omfattning, hans ekonomiska och personliga förhållanden 
eller omständigheterna i övrigt, 

4. i fråga om anspråk som överlåtits till den rättssökande. om överlåtel
sen kan antagas ha ägt rum i syfte att åstadkomma fördel vid prövning av 
hegäran om rättshjälp. 

5. för upprättande av självdekla
ration. äktenskap.~fiirord eller tes
tamente, 

6. i mdl om hoskillnad enligt 9 
kap. 2 ~ g{ftemullshalkcn. 

5. för upprättande av självdekla
ration. 

6. ji'ir upprättande 111· iikten
skap.~fi"irord. testamente eller grh·o
handling. 

7. om frågan om räthhjälp kan anstå till dess en annan rättslig angelägen
het. vari anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund. har. avgjorts 
slutligt, 

8. ägaren av en fastighet eller en byggnad i angelägenhet som avser 
fastigheten eller hyggnaden. om han har eller borde ha haft rättsskyddsför
säkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenhe
ten. 

9. den som ej har befogat intresse av att få sin sak behandlad. 
I fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och 

normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen förordna att allmän rätts
hjälp ej skall beviljas. 

Under förutsättning av ömsesidighei kan regeringen förordna att med
borgare i en viss främmande stat och den som. utan alt vara medborgare i 
den staten. är bosatt där skall vara likställd med svensk medhorgare i fråga 
om allmän rättshjälp. 

Nuwirande lydelse2 Fiires/agen lydelse 

H 
Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga angelä

genhet som rättshjälpen avser. 
Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för 

1 Lagen omtryckt 1983:487. 
~Lydelse enligt riksdagens beslut lprop. 1986/87: :!6. JuU 13. rskr. 89). 
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Nuvarande lydelse_ Föreslagen lydelse 

I. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rättssökandes 
rätt, 

2. bevisning vid allmän domstol, 
bostadsdomstolen, marknadsdom
stolen, arbetsdomstolen eller krigs
rätt samt nödvändig utredning i an
gelägenhet. som kan komma under 
sådan domstols prövning eller som 
skall prövas av skiljemän, 

2. bevisning vid allmän domstol, 
bostadsdomstolen, marknadsdom
stolen eller arbetsdomstolen samt 
nödvändig utredning i angelägen
het, som kan komma un'der sådan 
domstols prövning eller som skall 
prövas av skiljemän. 

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 erhållas genom myndighe
ten, 

4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans st~llförcträdare 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. m. vid utredning ~v faderskap eller läkarundersök
ning enligt 21 kap. 11 §föräldrabalken, 

5. ansökningsavgift enligt förordningen ( 1987: 000) om avgifter vid de 
allmänna domstolarna samt särskild avgift som skall betalas enligt förord
ningen (1981: 1185) om utsökningsavgiftcr. 

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 rättegångsbalken eller 3 § 
första stycket nämnda lag för bevisning som rätten självmant föranstaltat 
om, 

7. skiftesman ·.wnz av domstol 
förordnats att verkställa bodelning 
med anledning av äktenskapsskill
nad eller boskillnad, 

7. bodelningsförriittare som har 
.förordnats av domstol att verkställa 
bodelning med anledning av äkten
skapsskillnad eller att verkstälta så
dan bodelning mellan sambor .HJm 
förrättas av annan anledning iin att 
den ena sambon har al'iidit. 

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

sökandes kostnad för sådan blodundersökning eller annan undersökning 
rörande ä1ftliga egenskaper som avses i lagen ( 1958: 642) om blod under
sökning m. m. vid utredning av faderskap. 

16 § 

Allmän rättshjälp får, om ej annat följer av 17 §, beviljas av advokat eller 
av biträdande jurist på advokatbyrå, om den rättsliga angelägenheten avser 

äktenskapsskillnad äktcnskapsskillnad 
boskillnad. dock inte enligt 9 

kap. 2 § Rifiermålsbalken 
underhållsbidrag till make eller 

barn . 
faderskap till barn 
vårdnad · 
umgänge. 

underhållsbidrag till 
barn 

faderskap till barn 
vårdnad 
umgäng~. 

make eller. 

. ...________ 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse · LU 1986/87:26 

Advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå får ej bevilja allmän 
rättshjälp för verkställighet av avgörande om underhållsbidrag, vårdnad 
eller umgänge. Ej heller får advokat eller biträdande jurist bevilja allmän 
rättshjälp 

1. om den rättssökande är dödsbo, 
2. om den rättssökande är bosatt utom riket, 
3. om den rättsliga angelägenheten skall prövas eller på annat sätt 

behandlas utom riket. 

19 § 

Beviljas allmän rättshjälp, betalas därefter uppkommande kostnader 
enligt 9 och 10 §§ av allmänna medel. Av. allmänna medel betalas även 
biträdesersättning för tiden efter det att ansökan om rättshjälp kommit in 
till den myndighet som har att besluta om allmän rättshjälp. Detsamma 
gäller biträdeskostnad som 1,1ppkommit före ansökningen hos myndighet, 
om arbetet har varit av mindre omfattning eller brådskande art och ansök
ningen har gjorts utan väsentligt dröjsmål eller om eljest synnerliga skäl 
föreligger. 

Vad som har sagts nu om ersätt
ning till biträde gäller även i fråga 
om ersättning till skiftesman. 

Vad som har sagts nu om· ersätt
ning till biträde gäller även i fråga 
om ersättning till bodelning~förrät-
tare. 

I fråga om ersättnings~~ avses i 9 § and~a stycket 6 skall rätten, i stället 
för att enligt 18 kap. 13 § rättegångsbalken åfägga den som beviljats allmän 
rättshjälp betalningsskyldighet, förklara att ersättningen utgör en Jostnad 
för rättshjälpen. · 

22 § 

Biträde, skiftesman och medlare 
har rätt till skälig ersättning för ar
bete, tidsspillan och utlägg som 
uppdraget har krävt. Vid bedöm
ningen av vad som är skäligt arvode 
skall uppdragets art och omfattning 
beaktas. Hänsyn skall också tas till 
andra omständigheter av betydelse, 
såsom den skicklighet och den om
sorg som uppdraget har utförts med 
samt den tid som har lagts ned på 
uppdraget. Regeringen eller, 'efter · 
regeringens bemyndigande, dom
stolsverket fastställer taxa som 
skall tillämpas vid bestämmande av 
ersättningen. 

Har biträde, skiftesman eller 
medlare genom vårdslöshet eller 
försummelse föranlett kostnad för 
rättshjälpen, skall detta beaktas vid 
ersättningens bestämman.de. Oin 
biträde missbrukat sin behörighet' 
att bevilja allmän rättshjälp eller be
sluta om substitution eller det eljest 
föreligger särskilda skäl, får ersätt-

Biträde, · bodelning~förrättare 
och medlare har rätt till skälig er
sättning för arbete, tidsspillan och 
utlägg som uppdraget _har krävt. 
Vid bedömningen av vad söm är 
skäligt arvode skall uppdragets art 
och omfattning beaktas. Hänsyn 
skall också tas till andra omständig
heter av betydelse, såsom den 
skicklighet och den omsorg som 
uppdraget har utförts med samt den 
tid som har lagts ned på uppdraget. 
~egeringen eller. efter rege~ingens 
bemyndigande, domstols verket 
fastställer taxa som skall tillämpas 
vid bestämmande av ersättningen. 

Har biträde, bodeli1ingsförriit
tare eller medlare genom vårdslös
het eller försummelse föranlett 
kostnad för rättshjälpen, skall detta 
beaktas vid ersättningens bestäm
mände. Om biträde missbrukat sin 
behörighet att bevilja allmän rätts
hjälp eller besluta· om substitution 
eller det eljest föreligger särskilda 45 



Nuw1rande lydelse 

ningen jämkas. 
Ersättning till biträde fastställes i 

mål eller ärende vid domstol av 
domstolen. Ersättning till biträde i 
annat fall och till sk{fie.rnzan fast
ställes av rättshjälpsnämnden. Er
sättning till medlare fastställes av 
domstolen. 

Fares/agen lydelse 

skäl. får ersättningen jämkas. 
Ersättning till biträde fastställes i 

mål eller ärende vid domstol av 
domstolen. Ersättning till biträde i 
annat fall och till hodelningsförrät
tare fastställes av rättshjälpsnämn
den. Ersättning till medlare fast
ställes av domstolen. 

23§ 

Biträde får ej förbehålla sig eller · 
mottaga ersättning av sin huvud
man utöver vad som följer av 22 §. 
Har det skett. är förbehållet utan 
verkan och skall biträdet återbetala 
vad han uppburit för mycket. I frå
ga om ersättning till skiftesman och 
till medlare skall vad som har sagts 
nu äga motsvarande tillämpning. 

Biträde får ej förbehålla sig eller 
mottaga ersättning av sin huvud
man utöver vad som följer av 22 §. 
Har det skett, är förbehållet utan 
verkan och skall biträdet återbetala 
vad han uppburit för mycket. I frå
ga om ersättning till bodelning.~fiir
riittare och till medlare skall vad 
som har sagts nu äga motsvarande 
tillämpning. 

25 *' 
I angelägenhet. som ej hand

lägges vid allmän domstol, bostads
domstolen, marknadsdomstolen el
ler arbetsdomstolen, beslutar 
rättshjälpsnämnden om utredning. 
Utan hinder härav får biträde beslu
ta om utredning av mindre omfatt
ning. Samma befogenhet tillkom
mer skiftesman som förordnats i 
ärende om bodelning. 

angelägenhet, som ej hand
lägges vid allmän domstol, bostads
domstolen, marknadsdomstolen el
ler arbetsdomstolen, beslutar 
rättshjälpsnämnden om utredning. 
Utan hinder härav får biträde beslu-
ta om utredning av mindre omfatt
ning. Samma befogenhet tillkom
mer bodelningsförrättare. 

Den som medverkat vid utredning som avses i första stycket har rätt till 
ersättning enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Ingår utredningen i 
mål eller ärende som har anhängiggjorts vid domstol fastställes ersättning
en av domstolen. I annat fall bestämmes ersättningen av rättshjälps nämn
den. 

31 § 

I fråga om part som åtnjuter allmän rättshjälp i mål eller ärende vid 
domstol äger i fråga om kostnaderna för rättshjälpen bestämmelse i lag om 
parts rättegångskostnad tillämpning utom beträffande ersättning för ränta. 
Motpart eller annan som är ersättningsskyldig för sådana kostnader skall 
åläggas att utge ersättningen enligt vad som sägs i 33 §. 

Om det döms till äktenskapsskillnad mellan makar efter gemensam 
ansökan och den ena maken har åtnjutit allmän rättshjälp, skall rätten 
ålägga den andra maken att betala staten hälften av kostnaderna för rätts
hjälpen. Om maximibeloppet för den andra makens rättshjälpsavgift skulle 
ha varit lägre än hälften av rättshjälpskostnaderna, skall åläggandet dock 
begränsas till vad som motsvarar maximibeloppet. Ersättningsskyldighet 
skall inte åläggas, om beloppet understiger en viss av regeringen fastställd 

J Senaste lydelse 1986: 657. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

gräns. Ersättningsskyldighet skall heller inte åläggas om det med hänsyn 
till omständigheterna annars är obilligt. 

Har i ärende om bodelning 
skiftesman förordnats och har ena 
maken åtnjutit allmän rättshjälp. 
skall rättshjälpsnämnden med mot
svarande tillämpning av andra 
stycket besluta om kostnaderna för 
sk(ltesmannen och för utredning 
som denne har föranstaltat om. Be
slutet om ersättningsskyldighet får 
verkställas enligt vad som är före
skrivet om allmän domstols dom_. 

Har hodelningsförrättare förord
nats och har ena maken åtnjutit all
män rättshjälp, skall rättshjälps
nämnden med motsvarande till
lämpning av andra stycket besluta 
om kostnaderna för hodelningsför
riittaren och för utredning som den
ne har föranstaltat om. Beslutet om 
ersättningsskyldighet får verkstäl
las enligt vad som är föreskrivet om 
allmän domstols dom. 

Om den rättssökandes rättshjälpsavgift och tilläggsavgift tillsammans 
med den ersättning som maken har ålagts att betala enligt andra och tredje 
styckena överstiger rättshjälpskostnaderna, skall den rättssökande berätti
gas att fä tillbaka den överskjutande delen. 

Skall i annat fall beslut meddelas om fördelning av kostnader mellan 
parter, äger därom gällande bestämmelser motsvarande tillämpning i fråga 
om kostnaderna för allmän rättshjälp åt part. Därvid skall betalningsskyl
dighet åläggas för dessa kostnader i deras helhet eller till viss kvotdel utan 
angivande av bestämt belopp. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
'.!. Har allmän rättshjälp sökts före ikraftträdandet, gäller 8 ~ i dess äldre 

lydelse. 
3. Har någon med stöd av giftermålsbalken förordnats att vara skiftes

man, skall hans rätt till ersättning för uppdraget prövas enligt äldre bestäm
melser. 
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21 Förslag till' 

Lag om ändring i vapenlagen (1973: 1176) 

Härigenom föreskrivs•att 33 §vapenlagen (1973: 1176) 1 skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse . Föreslagen lydelse 

33 § 

Skjutvapen och därtill hörande ammunition skall inlösas av staten om 
I. tillstånd som medför rätt att inneha vapnet har återkallats utan att 

egendomen har förklarats förverkad eller är tagen i beslag, 

2. vapeninnehavaren har avlidit, 
3. ansökan om tillstånd till inne

hav av vapen som' förvärvats ge
nom arv, testameme eller på grund 
m· giftorätt har avslagits, 

.. . ·.: 

3. ansökan om tillstånd till inne
hav av vapen· som förvärvats ge-· 
nom arv. testamente eller bodel
ning har avslagits, 

4., domstol har funnit att vapen, som innehas av någon som ej är berätti
gad därtill, ej skall förklaras förverkat eller åklagaren i ett sådant fall har·.· 
beslutat att ej föra talan om förverkande. 

Denna lag träder i kraft den I janu:iri 1988. 

1 Lagen omtryckt 1981: 1360. 
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22 Förslag till 

Lag om ändring i riksdagsordningen 

Härigenom föreskrivs att tilläggsbestämmelsen 4.6.5 riksdagsordningen 1 

skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse· Föreslpgen lydelse · 

4 kap 

4.6.5 
Lagutskottet skall bereda ären

den rörande giftermåls-. föräldra-. 
ärvda-. handels-. jorda- eller utsök
ningsbalken eller lagar som ersätter 
eller anknyter till föreskrifter i des
sa balkar. i den mån ärendena icke 
tillhör annat utskotts beredning. 
Det skall vidare bereda . ärenden 
som gäller försäkringsavtalsrätt. 
bolags- och förcningsrätt med un
dantag för bostadsrätt. växel-,.och 
checkrätt. skadeståndsrätt. imma
terialrätt, transporträtt, konkurs
rätt, internationell privaträtt samt 
lagstiftning i andra ärenden av all
mänt privaträttslig beskaffenhet. 
Utskottet skall även bereda ären
den om konsumentskydd samt exe
kutionsväsendet. 

Lagutskottet skall bereda ären
den rörande äktenskaps-. föräldra-. 
ärvda-. handels-, jorda- eller utsök
ningsbalken eller lagar som ersätter 
eller anknyter till föreskrifter i des
sa balkar. i den mån ärendena icke 
tillhör annat utskotts beredning. 
Det skall vidare bereda ärenden. 
som gäller försäkringsavtalsrätt, 
bolags- och föreningsrätt med un
dantag för bostadsrätt, växel- och 
checkrätt, skadeståndsrätt, imma
terialrätt, transporträtt, konkurs
rätt, internationell privaträtt samt 
lagstiftning i andra ärenden av all
mänt privaträttslig beskaffenhet. 
Utskottet skall även bereda ären
den om konsumentskydd samt exe
kutionsväsendet. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 

1 Riksdagsordningen omtryckt 1985: 1068. 
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23 Förslag till 

Lag om ändring i gruvlagen (1974:342) 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 4 § gruvlagen ( 1974: 342) skall ha följan
de lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap 
4 §I 

Har fångeshandling icke före
tetts eller har tillstånd till förvärvet 
ej erhållits när sådant krä1·s enligt 
lagen (198.?:6/8) om utländska för
värv av fast egendom m.m .. skall 
bergmästaren förklara anmälan 
rara utan 1·erkan. I annat fall skall 
han snarast anteckna anmälningen 
i grm·registret. 

Bergmästaren skall förklara an
mälan utan verkan. om 

1. fångeshandlingen inte har fö
retetts, 

2. tillstånd till förl'ärvet illle er
hållits när sådant krävs enligt lagen 
(1982:618) om utländskaförvän· av 
fast egendom m. m., eller 

3. fön·än·et har skett genom en 
sådan gåva mellan makar som illle 
har registrerats enligt 16 kap. äk
tenskapsbalken. 

I annat fall skall han snarast an
teckna anmälningen i gruvregi
stret. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
2. Har en gåva mellan makar eller blivande makar skett genom äkten

skapsförord som har registrerats, skall 9 kap. 4 § tillämpas i dess äldre 
lydelse. 

1 Senaste lydelse 1982:627. 
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24 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1981: 131) om kallelse på okända 
borgenärer 

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§lagen (1981:131) om kallelse på 
okända borgenärer skall ha följande lydelse. 

Nul'llrande lydelse Föreslagen lydelse 

2§ 

När bouppteckning har skett efter en avliden, får efterlevande make, 
arvinge. testamentstagare, boutredningsman eller testamentsexekutor an
söka om kallelse på den avlidnes okända borgenärer. Var den avlidne gift. 
får kallelse sökas även på den efterlevande makens okända borgenärer. 

När boskillnad har beviljat.i· eller 
det har dömts till iiktenskapsskill
nad, får vardera maken ansöka om 
kallelse på egna eller andra makens 
okända borgenärer. 

3 § 

. Bestämmelserna i första stycket 
oni efterlel'ande make gäller också 
en sådan efterlel'ande, sambo som 
m·ses i lagen ( 1987:000) om sam
bors gemensamma hem, om denne 
har begärt att bodelning skall för
rättas enligt 5 §samma lag. 

När ansökan om äktenskapsskill
nad eller anmälan enligt 9 kap. I § 
andra. stycket äktenskapsbalken 
Jwr R}orts, får vardera maken ansö
ka om kallelse på egna eller andra 
makens okända borgenärer. 

Kallelse på okända borgenärer får också sökas av förmyndaren, när 
någon har förklarats omyndig. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
2. Har boskillnad beviljats. skall äldre bestämmelser fortfarande tilläm

pas när del gäller rätten all på grund av boskillnaden ansöka om kallelse på 
okända borgenärer. 
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25 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (l 982: 352) om rätt till 
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt 

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen ( 1982: 352) om rätt till fastighetsför
värv för ombildning till bostadsrätt skall ha följande lydelse. 

Lydelse cnliRt BoU 1986/87: 13 

Hembud sker hos hyrcsnämnden 
genom skriftlig anmälan av 
fastighetsägaren. Fastighetsägaren 
skall härvid ge in ett av honom un
dertecknat skriftligt förslag till kö
peavtal som skall innehålla uppgift 
om köpeskillingen för den hem
bjudna egendomen och övriga vill
kor för förvärvet. Om det för en 

7§ 

Föreslagen lydelse 

Hembud sker hos hyresnämnden 
genom skriftlig · anmälan av 
fastighetsägaren. Fastighetsägaren 
skall härvid ge in ett av honom un" 
dertecknat skriftligt förslag till kö
peavtal som skall innehålla uppgift 
om köpeskillingen 'för den hem
bjudna cgendoinen och övriga vill
kor för förvärvet. Om det för en 

överlåtelse· behövs makes sam- överlåtelse behövs makes sam-
tycke enligt 6 kap. 4 § g(ftermclls- tycke enligt äktenskapshalken, 
balken, skall makens samtycke ges skall makens samtycke ges till av-
till avtalsförslaget. talsförslaget. 

Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket, ska.Il 
hyresnämnden förelägga fastighetsägaren att avhjälpa bristen inom viss 
tid. Efterkommer fastighetsägarer.föreläggandet, anses hembud ha skett 
den dag då bristen avhjälptes .. Efterkommer fastighetsägaren inte föreläg
gandet, får hembudet avvisas. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
2. Om avtalsförslagct har undertecknats före ikraftträdandet, skall äldre 

bestämmelser fortfarande tillämpas. 
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26 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1985:658) om arrendatorers rätt att 
förvärva arrendestället 

Härigenom föreskrivs att 8 §lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att 
förvärva arrendestället skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

Hembud sker hos arrendenämn
den genom skriftlig anmälan av 
jordägaren. Jordägare skall härvid 
ge in ett av honom undertecknat 
skriftligt förslag till köpeavtal som 
skall innehålla uppgift om köpeskil
lingen för den hembjudna egendo
men och övriga villkor för förvär
vet. Om det för en överlåtelse be
hövs makes samtycke enligt iik
lenskapsbalkcn. skall makens sam
tycke ges till avtalsförslaget. 

Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket. skall 
arrendenämnden förelägga jordägaren att avhjälpa bristen inom viss tid. 
Efterkommer jordägaren föreläggandet. anses hembud ha skett den dag då 
bristen avhjiilptes. Efterkommer jordägaren inte föreläggandet, får hembu
det avvisas. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
2. Om avtalsförslaget har undertecknats före ikraftträdandet, skall äldre 

bestämmelser fortfarande tillämpas. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1987 
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