
Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 9. 1

Nr 9.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli 1899 
om ersättning av allmänna medel i vissa faliför skada, 
som förorsakats av ämbets- eller tjänsteman; given Stock
holms slott den 31 december 1915.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna 
protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, före
slå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag om ändrad lydelse 
av 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersättning av allmänna medel i 
vissa fall för skada, som förorsakats av ämbets- eller tjänsteman.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest 
städse välbevågen.

GUSTAF.
Berndt Hasselrot.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 1 saml. 9 höft. (Nr 9.) 1
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Förslag
till

Lag

om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersättning av allmänna 
medel i vissa fall för skada, som förorsakats av ämbets- eller tjänsteman.

Härigenom förordnas, att 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersätt
ning av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats av 
ämbets- eller tjänsteman, skall erhålla följande ändrade lydelse:

Vad förut i denna lag är stadgat skall äga tillämpning jämväl 
där ämbets- eller tjänsteman, varom i 1 § sägs, tillgriper och förskingrar 

gods, penningar eller annat, som vid handräckning enligt lagen 
om avbetalningsköp av honom tagits om händer,

vad han fått om händer enligt särskilda stadganden om utmätning- 
för kommunalutskylder, allmänna avgifter med mera,

influtna bötesandelar, vilka ej tillkomma kronan, eller 
vad för fullföljd av talan blivit nedsatt och å tjänstens vägnar av 

honom tagits om händer;
så ock där kronofogde tillgriper och förskingrar andra medel, som 

i fögderiets specialräkning skola redovisas eller eljest av honom å tjänstens 
vägnar till redovisning emottagits.

I fall, som i denna § sagda äro, skall dock ersättning av allmänna 
medel ej utgå för vad ledamot i magistrat eller stadsfogde tillgriper 
och förskingrar av stadens medel.



Kung!. Maj:ts Nåd. Proposition Nr it. 3

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför 
Hans Maj.t Konungen i statsrådet A Stockholms slott 
fredagen den 10 december 1915.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Hammarskjöld,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena WALLENBERG, 
Statsråden: HASSELROT, 

von Sydow, 
friherre Beck-Friis,
Stenberg,
Linnér,
Mörcke,
Vennersten,
Westman.

Chefen för justitiedepartementet statsrådet Hasselrot anförde:
»Enligt lag den 10 juli 1899 skall ersättning av allmänna medel 

i vissa fall utgå för skada, som förorsakats av ämbets- eller tjänsteman. 
Denna lag avser i främsta rummet de fall, då ämbets- eller tjänstemän, 
vilka enligt 1 kap. utsökningslagen hava befattning med utsökningsmål, 
tillgripa och förskingra penningar, värdehandlingar eller annat, som de 
enligt utsökningslagen lätt om händer. Ersättning för det tillgripna 
och förskingrade skall i dylika fall enligt 1 § i först omförmälda lag 
utgå under förutsättning att den, som vill erhålla ersättning, gör ansökan 
därom inom viss i 2 § närmare angiven tid. Genom 5 § i samma lag 
har statens ansvarighet utsträckts till viss egendom, som enligt andra för
fattningar än utsökningslagen omhändertagits av exekutiva ämbets- eller 
tjänstemän och av dem förskingrats. En ny grupp av egendom, som
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kan bliva föremål för förskingring från exekutiv tjänstemans sida, har 
tillkommit genom den av innevarande års riksdag antagna lagen om 
avbetalningsköp. Åven i sådana fall, då tillgrepp skett av egendom, 
som kommit i den brottsliges händer på grund av de i sistnämnda lag 
givna bestämmelserna om handräckning, bör staten ikläda sig ansvar 
för det tillgripna. Detta påkallas av samma skäl, som legat till grund 
för statens åtagande av skyldighet att ersätta förskingrade exekutiva 
medel i allmänhet.

I överensstämmelse med den uppfattning jag nu uttalat har jag 
låtit uppgöra ett förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 
10 juli 1899 om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada, som 
förorsakats av ämbets- eller tjänsteman. Över det sålunda utarbetade för
slaget hava vissa av Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande efter veder
börande magistraters och kronofogdars hörande avgivit utlåtanden, i 
vilka icke förekommit någon erinran mot den föreslagna utvidgningen 
av lagens tillämplighetsområde.

Föredraganden uppläste härefter nämnda förslag, som var ay den 
lydelse bilaga till detta protokoll utvisar, och hemställde, att lagrådets 
utlåtande över förslaget måtte för det ändamål § 87 regeringsformen om- 
förmäler inhämtas genom utdrag av protokollet.))

Till denna av statsrådets övriga ledamöter bi
trädda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna 
bifall.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 9.

Ur protokollet: 
Israel Myrberg.
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Förslag 
till 

Lag
om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersättning av allmänna 

medel i vissa fall för skada, som förorsakats av ämbets- eller tjänsteman.

Härigenom förordnas, att 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersätt
ning av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats av 
ämbets- eller tjänsteman, skall erhålla följande ändrade lydelse:

Vad förut i denna lag är stadgat skall äga tillämpning jämväl 
där ämbets- eller tjänsteman, varom i 1 § sägs, tillgriper och förskingrar 

gods, penningar eller annat, som vid handräckning enligt lagen 
om avbetalningsköp av honom tagits om händer,

vad han fått om händer enligt särskilda stadganden om utmätning 
för kommunalutskylder, allmänna avgifter med mera,

influtna bötesandelar, vilka ej tillkomma kronan, eller 
vad för fullföljd av talan blivit nedsatt och å tjänstens vägnar av 

honom tagits om händer;
så ock där kronofogde tillgriper och förskingrar andra medel, som 

i fögderiets specialräkning skola redovisas eller eljest av honom å tjänstens 
vägnar till redovisning emottagits.

I fall, som i denna § sagda äro, skall dock ersättning av allmänna 
medel ej utgå för vad ledamot i magistrat eller stadsfogde tillgriper 
och förskingrar av stadens medel.
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Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd fredagen 
den 17 december 1915.

Närvarande:

Justitieråden Bergman,
Sjögren,

Regeringsrådet PALMGREN,
Justitierådet Dyberg.

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokollet över justitie- 
departementsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet den 
10 december 1915, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets utlåtande 
skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamål inhämtas 
över upprättat förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 
juli 1899 om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada, som 
förorsakats av ämbete- eller tjänsteman.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, föredrogs inför lag
rådet av assessorn Rudolf Eklund.

Lagrådet lämnade förslaget utan anmärkning.

Ur protokollet: 
Erik Öländer.
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Utdrag av protokollet över justitiedepartementsårenden, hållet inför 
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott 
fredagen den 31 december 1915.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Hammarskjöld,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Wallenberg, 
Statsråden: Hasselrot, 

von Sydow, 
friherre Beck-Friis.
Stenberg,
Linnér,
Mörcke,
Vennersten,
Westman,
Broström.

Chefen för justitiedepartementet statsrådet Hasselrot anmälde lag
rådets den 17 innevarande december avgivna utlåtande över det den 10 
i samma månad till lagrådet remitterade förslaget till lag om ändrad 
lydelse av 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersättning av allmänna 
medel i vissa fall för skada, som förorsakats av ämbete- eller tjänste
man; och hemställde departementschefen, att förslaget, som av lagrådet 
lämnats utan anmärkning, måtte jämlikt § 87 regeringsformen genom 
proposition föreläggas riksdagen till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga leda
möter biträdda hemställan täcktes Hans Maj :t Konungen 
förordna, att till riksdagen skulle avlåtas proposition 
av den lydelse bilaga vid detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:
N. Beite.


