
Lagutskottets betänkande 
1989/90:LU41 
Ändring i försäkringsavtalslagen m.m. 

Sammanfattning 
I betänkandet lägger utskottet på eget initiativ fram förslag till ändring
ar i lagen ( 1927:77) om försäkring5avtal och konsumentförsäkringsla
gen ( 1980:38). Ändringarna innebär en redaktionell anpassning av 19 § 

försäkring5avtalslagen och 33 § konsumentförsäkringslagen till de reg
ler i brottsbalken om bl.a. påföljdsval som riksdagen antog hösten 
1988. 

Utskottet 
Enligt lagen ( 1927:77) om försäkring5avtal har den som uppsåtligen 
framkallat ett försäkringsfall inte rätt till ersättning från försäkringsgi
varen. I 19 § föreskrivs ett undantag härifrån när den som framkallat 
försäkringsfallet bl.a. var i sådant tillstånd som avses i 33 kap. 2 § 

brottsbalken. Även i 33 § konsumentförsäkringslagen (1980:38) finns 
hänvisningar till 33 kap. 2 § brottsbalken. 

Det nämnda lagrummet i brottsbalken i dess lydelse före den I 
januari 1989 innehöll stadganden om val av påföljd när någon begått 
brott under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan 
själslig abnormitet av så djupgående natur att den måste anse jämställd 
med sinnessjukdom. Genom lagstiftning som trädde i kraft den I 
januari 1989 infördes i brottsbalken nya regler om straffmätning och 
påföljdsval (prop. 1987/88: 120, bet. JuU 45, rskr. 404). Ändringarna 
innebar bl.a. att 33 kap. 2 § upphävdes och att en bestämmelse med 
motsvarande innehåll infördes i 30 kap. 6 § brottsbalken. Några 
följdändringar av 19 § försäkring5avtalslagen och 33 § konsumentför
säkringslagen genomfördes inte i lagstiftningsärendet. Detta förbiseende 
bör nu rättas till så att hänvisningarna i försäkring5avtalslagen och 
konsumentförsäkringslagen kommer att avse 30 kap. 6 § brottsbalken. 
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Hemställan 

Utskottet hemställer 
att riksdagen antar de i härvid fogad bilaga framlagda försla

gen till dels lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsav
tal, dels lag om ändring i konsumentförsäkringslagen (1980:38). 

Stockholm den 26 april 1990 

På lagutskottets vägnar 

Rolf Dahlberg 

Närvarande: Rolf Dahlberg (m), Stig Gustafsson (s), Ulla Orring (fp), 
Martin Olsson (c), Inger Hestvik (s), Gunnar Thollander (s), Lena 
Boström (s), Ewy Möller (m), Stina Eliasson (c), Elisabeth Persson 
(vpk), Elisabet Franz.en (mp), Anita Jönsson (s), Maj-Inger Klingvall 
(s), Gunilla Andersson (s), Charlotte Cederschiöld (m), Lola Björk
quist (fp) och Sven-Åke Nygårds (s). 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1927:77) om försäkringsavtal 

Härigenom föreskrivs att i 19 § 1 lagen ( 1927:77) om försäkringsavtal 
orden "33 kap. 2 § brottsbalken" skall bytas ut mot orden "30 kap. 
6 § brottsbalken". 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 

Förslag till 
Lag om ändring i konsumentförsäkringslagen 
(1980:38) 

Härigenom föreskrivs att i 33 § konsumentförsäkringslagen 
(1980:38) orden "33 kap. 2 § brottsbalken" skall bytas ut mot orden 
"30 kap. 6 § brottsbalken". 

Denna lag träder i kraft den l juli 1990 

1 Senaste lydelse 1964: 188 
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gotab 96568, Stockholm 1990 


