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Propositionen m.m.
I proposition 1987 /88 :58 har regeringen (justitiedepartementet) efter hörande av lagrådet föreslagit riksdagen att anta vid propositionen fogade
förslag till
I. lag om ändring i regeringsformen,
2: lag om ändring i tryckfrihetsförordningen,
3. lag om ändring i rättegångsbalken,
4. lag om ändring i äktenskapsbalken,
5. lag om ändring i ärvdabalken,
6. lag om ändring i utsökningsbalken,
7. lag om ändring i sjölagen (1891:35 s. I),
8. lag om ändring i lagen ( 1974:371) om rättegången i arbetstvister,
9. lag om ändring i lagen ( 1987 :232) om sambors gemensamma hem.
Propositionen har hänvisats till konstitutionsutskottet beträffande förslagen till ändring i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen samt i
övrigt till justitieutskottet.
Justitieutskottet har i ärendet avgivit yttrande till konstitutionsutskottet
(Ju U 1987 /88:3 y). De till konstitutionsutskottet hänvisade delarna har av
konstitutionsutskottet behandlats i betänkandena K U 1987 /88 :35 och
1988/89:KU2. I sistnämnda betänkande hemställer konstitutionsutskottet
(mom. 5) att riksdagen slutligt antar de tidigare som vilande antagna ovannämnda förslagen till lag om ändring i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen.
De till justitieutskottet hänvisade lagförslagen har följande lydelse.
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3 Förslag till
. Lag om ändring i rättegångs balken
Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken
dels a'tt 58 kap. 4, 6-8 och 12 §§ samt 59 kap. 2 § skall ha följande
lydelse.
dels att i balken skall införas fyra nya paragrafer, 58 kap. 10 a, 13 och
14 §§samt 59 kap. 4 a ~.av följande lydelse,

Nunirande lydelse

Föreslagen lydelse
58 kap.
4§

Vill någon söka resning. skall
han hos högsta domstolen göra
skriftlig 11nsiikan diirom.

Ansökan om resning i tvistemål
på grund av förhållande. som avses
i I § första stycket I, 2 eller 3, ·.1ä
ock i·brottmål till men för den tilltalade skall göras inom ett år. sedan
sökanden erhöll kännedom om det
förhållande. va rå 1111sök11n grundas:
åberopas annans brottsliga gärning
soin grund för ansökan .. må tiden
räknas från det dom därö1·er vann
laga kraft. Resning i tvistemål på
grund av förhållande. som avses i
I § första stycket 4. skall sökas
inom sex månader. sedan domen
vann laga kraft.

Avvisas l'.i re.1·ning.rnnsökan.
skall ansökan med därvid fogade
handlingar delgirns motparten och
Jbrcliigg11nde meddelas honom att
inkomma med skriftlig förklaring.
Finnl's ansiikan ogrundad. 1111/ den
dock omedelbart avslås.

Den som vill ansöka om resning
skall giira detta skriftligen hos hovrätten, om domen meddelats av
tingsrätt, och i annat fall hos högsta domstolen.
Ansökan om resning i tvistemål
på grund av något sådailt förhållande som avses i I § första stycket I,
2 eller 3 samt ansökan om resning i
brottm<°1l till men för den tilltalade
skall göras inom ett år från det att
sökanden fick kännedom om det
förhållande som ansökningen grundas på. Åberopas annans brottsliga
gärning som grund för ansökan, far
tiden räknas från det dom Öl'er gärningen vann laga .kraft. Resning i
tvistemftl på grund av något sådant
förhållande. som avses i I § första
stycket 4. skall sökas inom sex månader från det att domen vann laga
kraft.

Om re.rningsansökningen inte avvisas. skall den tillsamm11n.1· med
diirvid fogade handlingar delges
motparten. Detine skall samtidigt
ji'ireliiRgas att inkomma med skriftlig förklaring. Om ansökningen är
ogrundad .får den dock avs/els omedelbart.

Om pröl'lling m· ansökningen
sker i hovrätt. tillämpas 52 kap. 812 H. Om a11s1)k11ingen tas upp
omcde/hart m· högsta domstolen,
tilliimpas 56 kap. 9. 10 och 12 *~·
liiigsta domstolen iige. niir skiil
Riitten far förordna att. till dess
iiro diirtill, förordna. att. till dess . annat föreskri1·s. vidare åtgärder
annorlunda Fireskrii·es. vidare åtför verkställighet av domen inte
i;iird för verkställighet av domen t'.i skall äga rum.

V11d i 56 kap. 9. 10 och 12 §§ iir
stadgat om heSl'iir i högsta domstolen iige mots1·arande tilliimpning
.hetriit.fi1nde rl'sning.1:ansiikan.

1111)

äga rum.
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N111'(1rande lydelse

Föreslagen lydelse

Beviljas resning.färordne högsta
domst<;len, att målet skall ånyo
upptagas av den rätt, som sist dömt
i målet: dock äge högsta domstolen. då resning beviljas i tvi~temål
eller i brottmål till den tilltalades
förmån och saken finnes uppenbar.
omedelbart ändra domen.
Uteblir sökanden, då målet ånyo
företages till förhandling. rare resningen förfallen; uteblir motparten,
må målet avgöras utan hinder därlll'. I kallelse skall intagas erinran
diirom. Vad nu sagts gälle dock ej i
fråga om åklagare.

Beviljas resning, skall rätten
samtidigt .förordna att målet åter
skall tas upp l'id den domstol, som
sist dömt i målet. Om resning beviljas i tvistemål eller i brottmål till
den tilltalades förmån och saken är
uppenbar. får rätten dock omedelbart ändra domen.
Uteblir sökanden. niir målet på
nytt tas upp 1·id en förhandling,
skall resningen anses förfallen. Om
motparten uteblir. får målet ändå
avgöras. Kallelserna skall innehålla en upp/vsning om dessa regler.
Vad som sägs i detta stycke gäller
inte i fråga om åklagaren.
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8§
Avvisas eller avslås· resningsansökan, äge högsta domstiJlen ålägga siikahden att ersätta motparten
eller, om· åklagaren är motpart;
.Hafsverket kostnaden å resningsärendet; har resning sökts av åklagaren, må kostnaden utgå av allmänna medel. Bifalles ansc)kal1,
skall frågan om kostnaden prövas i
samband med målet efter dess återupptagande.
/() ll

Avvisas eller avslås en resningsansökan. får sökanden å/iiggas att
ersätta motparten eller, om åklagaren är motpart. staten kostnaderna
r resningsärendet. Har . resning
sökts av åklagaren.får kostnaderna
utgå av allmänna medel. Bifalls ansiikningen. skall kosmad.1:frdga11
prövas i samband med målet efter
dess återupptagande.
§

Om talan mot argörande m· annan myndighet iin tingsrätt skulle
lza .fiil(fi'i/jts i tint,:sriitt eller hovrätt,
görs ansökan om resning i ärendet
skriftligen hos /101·riitten. Detsamma gäller ärende som m·gjorrs genom godkii1111a11de m• strajföreliiggamle eller godkän11a11de av föreläggande m· ordnint;shot.
Bf'tri{ffande sädan ansökan som
gjorts enligt fiirsta stycket tilliim-.
pa.1· 1-3 H. 4 .~ andrä stycket och

5-R .§.li.

IH
Vill mlfum söka återställande av
försutten tid, skall han inom .tre
veckor. sedan förfallet upphörde.
och sist inom ett år, sedan tiden
utgick. hos högsta domstolen göra
skr{filig ansökan därom.

Den som vill ansiika om återställande av försutten tid fär j/1/(fi>(id
m· talan i hol'riitt eller .fl'ir ans<Jkan
om årerl'inning eller återupptag1111de i tingsriitt skall giira detta skriftligen hos hovrätten inom tre veckor

3

Fiirl'siugt'll lrilelse
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fri/11 dl't art förfallet upphörde och
sist inom ett far .fi'i'in det att ridl'n
gick llt.
A11siik1111 0111 dter.l'liillandl' a1·.fi'irs111te11 rid .fi'ir .fitl{fh(jd 111· talan i
hiigsta domstolen eller ansökan 0111
äte1Ti1111i11g eller 1/terupptagande i
huin'itt eller h1>gsta domstolen görs
skrifiligen hos hiigsta domstolen
inom den rid .1om anges i .fi'irsra
st_l'cker.
Betriiffande ansiik11i11ge11 rilliimpas 5. 6 och 8

RctriiffanJe 1111siiku11 . .10111· 1111
iigl' ·i·ud i 5. 6 och 8 *~ är
.It Il dg (// 111 <1 f.I \ 'll f 11/llf1' t i l/ii lll{J Il i Il g.

**·

.l'llgf.1.

13 {

Ansiikan 0111 dtastiillande m·_fi'ir-s111tc11 tid .fi'ir ftt!(/i'i(id 111· talan i
ti11gsri111 l'ller lw1Tiitt mot sådant
ai',t:iirandl' som lll'.1c.1 i /(} a giirs
skrifiligen hos hovrii111·n. Hetrii_f~
.fi111de .l'lldan ansiikan rilliimpus

*

11 § och 12 ~ fiirsra och tredje

styckena.
14

§
Vid .fitl!fi'i(iJ a1· 111lan mot hm·riitts hesl111 i _fi·äga 0111 resning eller
iltastiillande a1'.f('irs11tte11 tid källa
1·11d som siigs i 54 ocli 56 kap. om
Jiil(fi'i(id m· tal1111 mot hesl111 i mål
eller iircnde. som 1·iickr.1· 1·id tingsrc'ill.

59 kap.
2
Vill 111/-.:011 hcsviira sig över
dom\'illa. skall '7<111 till dtn riitt, Jiir
t11l1111 mot .!111111•11 skolat .fii/(fiJ(ias.
dl1•r, 0111 .fiil/fi'i(ii/ 1'.i k111111at iiga
m111. till hligsta domstolen i11kom111a lllt'tf h1•.11·"irsi11la).:<1.
lkwiir .1ko/11 föras. om de grundas d omstiindighet. som avses i I
I. ~ eller 5. inom "ex mi\nader. sedan domen vann laga kraft. och.
om h1:wiin:n grundas li nrnstiindighct. St)m avses i I 3. inom sex
mi'mader . .1l'ila11 klaganden (;rhiill
kiinned\lm om domen. Erhiill han
· bnnedorn om domen, innan den
vann laga kraft. skall tiden räknas
fri'in den dag. d;I domen vann laga
kraft.

*

*

*
Dl'n som vill besvära sig över
domvilla skall ge in en skr(ttlig he.\'\'iirsinlaga till hovriitren. om doml'n mt'ddelats a1· ringsriill. och
a11nat.fi1/I till högsta domstolen.
Besvär skall föras. om de grundas/)() 111lg1111 omständighet som avses i l ~ I. 2 eller 5. inom sex månader fi'tln Jet att domen vann laga
kraft. och. om hesvärcn grundas pli
någon omständighet som avses i
I § J. inom sex månader frdn det
att klaganden .fick kännedom om
domen. Fick han kännedom om domen. innan den vann laga kraft,
skall tiden räknas från den dag. då
domen vann laga kraft.

4

Fiir1•.1/11.i.:1·11 /Ydd.11•

N111·ara11de lydd.11'

~

(/
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·"

0111 w/<111 111C1/ 1n·g/iru11cfr 11\' un111n1dighl't li11 ti11gsriit1 skulle
hu/i1/lfi'i(it.1 i 1i11g.1riilt dia hoin'ill.
u11/i'ir.I' hc.ITiir iin·r c/01111·il/u i iire11,
dl't skrifllige11 ho.I' hm'l'iit11·11.
·I .fi'cigu 0111 hc.1Tiir e11/ig1 .fi'ir.l'lll
.1t_ffk1·1 1il/ii111tJ<1.1 I .~. :!. ~ undra
.11rc/..1•/ och 3 .1$.

111111

Denna lag träder i kraft <len I januari l lJX9. Har ansökan om resning eller
återställande av försutten tid gjort~ .före ikrafttriiJamkt. tilliimpas iil<lrc
hestämmelser. Detsamma giillcr i fall dt1 hcsviir iiver domvilla har anförts
före ikrafttriidan<let.
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4 Förslag till
Lag

om ändring i äktenskapsbalken

Härigenom föreskrivs att i äktcnskapsbalken 'skall införas en ny paragraf. 17 kap. 9 §.av följande lydelse.
f'iircslagcn lwldse

Nu\'(lrandc lydelse

17 kap.
9~

Bestiim111elsema om särskilda
riitts111edd i 58 och 59 kap. riillegångshalkl'n skal/ tillämp11.1· i .fi·åga
0111 hodt'/11ing .rn111.fi'irrätt11ts m· hode/ni11g.1jiirriitt11r<'. /liirl'id skall .
1·ad .1·0111 siigs i 58 kli{!. 10 11 och
13 ~~och 59 kap. 4 11 .~ riittq.:t/ng.1'ha/ke11 0111 .fi1/lfi'i(id m· 111/1111 gii//11
klander ar hodclning.
Denna lag träder i kraft den I j<tnuari

19~9.
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5 Förslag till
Lag om iindring i iirvdabalken

*

Hiirigcnom föreskrivs att 23 kap. 5 iirvdabalken i paragrafens lydelse
enligt lagen t 1987: 231 J om ändring i niimnda balk skall ha följande lyddsc.
Nlll'll/'(//l(fr

lydcl.H'

Fiireslagi'/1 lvdclse

23 kap.
5
P<i en delägares hegiiran skall rätten förordna migon att vara skiftesman. Vad som föreskrivs i 17 kap.
1-4 och 6-8
äktenskapsbalkcn
om bodelning. bodelningsförriittan:
och make skall gälla· i fråga om arvski,ftc. skiftesman och deliigarc i
hoet. Arvode· och ersilttning till·
..,kiftesmannen skall dock betalas av
dödshoet.

**

*

Pil en delägares begäran skall r;itten förordna någon att: vara skiftesman. Vad som föreskrivs i 17 kap.
1-4 och 6-9 *~ äktenskapsbalken
om bodelning, bodclningsförrättan:
och make skall giilla i fräga om·arvskiftc. skiftesman och deliigare i
boet. Arvode och ersiittning till
skiftesmannen skall dock betalas av
dödsboet.·

Stiills hoet under förvaltning av testamentsexekutor. är denne utan
siirskilt förordnande skiftesman. Detta gäller dock ej. om någlrn annan
redan har förordnats som skiftesman eller om testamentsexekutorn iir
deliigare i boet.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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6 Förslag till
Lag om ändring i utsökningsbalken
Hiirigcnom föreskrivs att 18 kap. 20 § utsökningsbalkcn skall ha följande
lydelse.
N111·111"t111<fr

lydd.1<'

Fc"iresiaR<'ll lydelse
18 kap.

*

20
Bestämmelserna om särskilda rättsmedel i 58 01.:h 59 kap. rättegångsbalken tillämpas i fråga om kronofogdemyndighets beslut i utsökningsmäl.
Vad som sägs i 58 kap. // och·
rättegångsbalken om återställandc av försutten tid gäller även
n~ir foreliiggande har meddelats en· ligt 4 kap. 20. 21 eller 26 eller 13
kap. 7 *andra stycket i denna balk.
/:!~~

*

Vad som siigs i 58 kap. 13 .~rättegångsbalken om återställande av
försutten tid gäller iiven när förcliiggande har meddelats enligt 4 kap.
20. 21 eller 26 eller 13 kap. 7
andra stycket i denna bitlk.

*

*

Anviindning av särskilt riittsmedel far ej utan synnerliga skiil föranleda
alt exekutiv försiiljning hävs.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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·7 Förslag· till
Lag om ändring sjölagen (1891 :35 s. I)
Härigenom föreskrivs att i sjölagen (1891: 35 s. 1) 1 skall införas en ny .
paragraf, 344 §.av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

J44

§

Bestämmelserna om särskilda
rättsmedel i 58 och 59 kap. rättegångsbalken skall tillämpas i fråga
um dispasch. Härvid skall vad som.
sägs i 58 kap. /0 a och 13 §§och 59
kap. 4 a § rättegångsbalken om
fullföljd av talan gälla klander av
dispasch .

. Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1985: 176.
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8 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången.i
arbetstvister
Hi1rigenom föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen ( 1974: 371 J om riittegången i
arhetstvister' skall ha följande lydelse.
lV11\'arw1dc lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

H

*

Arhctsdomstolen är överrätt i mål som enligt 2 upptagits vid tingsrätt
och därifrån fullföljes.
At1 i arbetsdomstolen talan i visst fall kan föras morheslut, som meddelats av annan myndighet än tingsrätt, föreskrives i 12 kap. 70 och 71 ~*
jordabalken och i lagen ( 1969:93) om begränsning av samhiillsstöd vid
arbetskonflikt.
Arbetsdomstolen prurar he.n-iir
ii1·er doml'illa i ji-uga om tingsriiffs
m·g1)rt111dt: i mil/ som m·s1•s i 2 §
och i ji·ä1;a om de a1·göranden 111·
annati myndighet som m·si>s i andra stycket. Frågor om resning och
tlterstiillande av försutten tid hetriifj(wdc .1ädana a1'.t:iiranden priin1s tff hiig.1ta domstolen.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

' Lagen omtryckt 1977: 530.
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9 Förslag till
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Lag om ändring i lagen ( 1987: 232) om sambors gemensamma .
hem
Hiirigenom föreskrivs att 20 § lagen ( 1987: 232) om samhors gemens.amma hem skall ha följande lydelse.
Föreslagen lyddw•

Nuvarande lydelse

20 §

Vad som föreskrivs i 17 kap. I, 2
och 4-8 §§ samt 18 kap. I § äktenskapsbalkcn gäller även vid tvist
mellan sambor. Vad so~ sägs om
makar skall därvid gälla sambor.

Vad som föreskrivs i 17 kap. I. 2
och4-9
samt 18 kap. I § äktenskapsbalken gäller även vid tvist
mellan sambor. Vad som sägs om
makar skall därvid gälla sambor.

§s

Denna lag träder i.kraft den !januari 1989.
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Utskottet
Förslagen i propositionen gäller' främst prövningen av ansökningar om
resning och återställande av försutten tid i tvistemål och brottmål. Sädana
ansökningar prövas enligt gällande ordning av högsta domstolen.I syfte att
förbättra högsta domstolens. möjligheter att tillfredsstiillande fylla funktionen som prejudikatinstans föreslås i propositionen att ansökningar om resning och återställande av försutten tid skall prövas av hovrätterna i stället
för av högsta domstolen om de gäller tingsrättsavgöranden och vissa med
dem likställda avgöranden. Vidare föreslås en mindre justering i reglerna
orn vilka domstolar som skall pröva besvär över domvilla.
Utskottet finner inte anledning till erinran mot förslagen och tillstyrker
bifall till propositionen i här behandlade delar (lagförslagen 3-9).
Under ärendets beredning har uppmärksammats frå.gan om prövningen
av domvillobesvär avseende beslut av hyresnämnd (se rättsfallet NJA 1987.
s. 361 och den ändring i 59 kap. 2 § rättegångsbalken som har föreslagits i
propositionen). Utskottet förordar att det i lagstiftningsärendet beslutas
sådan ändring i lagen (1974: 1082) om bostadsdomstol att besvär över domvilla i fråga om hyresnämnds beslut även framgent skall prövas av bostadsdomstolen.
Utskottet hemställer
I. att riksdagen antar de i proposition 1987/88:58 framlagda förslagen till
a) lag om ändring i rättegångsbalken,
b) lag om ändring i iiktenskapsbalken,
c) lag om ändring i ärvdabalken, .
d) lag om ändring i utsökningsbalken.
e) lag om ändring i sjölagen ( 1891 :35 s. I),
t) lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.
g) lag om ändring i lagen (1987:232) om sambors gemensamma
hem,
2. att riksdagen antar följande förslag till

Lag om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Härigenom föreskrivs att I § lagen ( 1974: I 082) om bostadsdomstol skall
ha följande lydelse.
·

Nu~·arande ~rdelff

Föreslagen (rdelse ·

I ~
. Bostadsdomstolen upptager besvär mot beslut av hyresnämnd enligt vad
som föreskrives i lag eller annan författning.

Bostadsdomstolen prifrar ä1·e11 bes1•är örer don11•illa ifråga om hyresnä~nnd.1· hes/ut.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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På justitieutskottets vägnar

Karin Ahrland
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