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Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om 
exekutiv försäljning av fast egendom, m. m.; given Stockholms slott 
den 29 januari 1971. 

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av 
statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå 
riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredra
gande departementschcfen hemställt. 

GUSTAF ADOLF 
LENNART GEIJER 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram förslag till sådana ändringar i den exeku
tionsrättsliga lagstiftningen som betingas av den nya jordabalken (JB) 

och den under år 1970 antagna följdlagstiftningei: till denna. Sålunda 
föreslås ändringar i de regler om exekutiv försäljning· w fast egendom 
som nu finns upptagna i utsökningslagcn (UL). Samtid{g. ~om lagstift
ningen om fastighetsexekutionen anpassas till JB, särskilt ii.. dess nya 
panträttssystcm, innefattar förslagen en reformering av bestämn. ·lserna 
i syfte att skapa en modern och effektiv lagstiftning på detta områcle. 

I redaktionellt avseende innebär förslagen att de regler om försäljning 
av utmätt fast egendom som nu finns i UL bryts ut och får motsvarighe
ter i en särskild lag om exekutiv försäljning av fast egendom. I UL kom
mer därefter att, såvitt gäller fast egendom, stå kvar övriga regler om 
exekutionen, såsom regler om utmätning, fördelning av under exekution 
inflytande medel och fullföljdsregler. 

En betydande nyhet som föreslås är att utmätt fastighet skall, när 
detta framstår som ändamålsenligt, kunna säljas under hand. Avsikten 
är att man på det sättet i mindre komplicerade fall skall kunna uppnå 
bättre försäljningsresultat och en smidigare avveckling än vid försälj-
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ning på auktion. Beträffande försäljning på auktion föreslås nya regler 
i syfte att bereda dem som har nyttjanderätt till fastigheten ökat skydd. 
I förslaget ges också nya regler om försäljning av fast egendom, till vil
ken gäldenären helt eller delvis bara har villkorlig äganderätt. Också för 
det fallet att andel i fastighet har utmätts ger förslaget nya regler. Mot 
bakgrunden av JB:s regler har de nuvarande reglerna om försäljning av 
gemensamt intecknade fastigheter ändrats och systematiserats. 

Förslaget till lag om ändring i UL avser i första hand bestämmelserna 
om fast egendom men berör också reglerna om lös egendom. Den nya 
panträttskonstruktionen i JB har medfört förslag till ändrade regler om 
utmätning av ägarhypotek i fast egendom. De regler om tvångsförvalt
ning av fast egendom som finns i UL föreslås bli upphävda. 

De nya reglerna om exekutionen har föranlett följdändringar i bl. a. 
konkurslagen. I detta sammanhang föreslås också i konkurslagen följd
ändringar till förmånsrättslagen. Vidare innefattar förslaget till lag om 
ändring i konkurslagen bl. a. vissa nya regler om konkursförvaltares 
åligganden vid exekutiv försäljning av fast egendom som hör till kon
kursbo. 

Som anmäldes i propositionen med förslag till JB (prop. 1970: 20 del 
A s. 393) och i propositionen med förslag till lag om införande av nya 
jordabalken m. m. (prop. 1970: 145 s. 448) har, i samband med att för
slag till lagstiftning på exekutionsrättens område nu utarbetats, ytterli
gare övervägts de bestämmelser i JB som berörs därav. översynen har 
givit vid handen att de bestämmelser med exekutionsrättslig anknytning 
som finns i JB i allt väsentligt passar väl ihop med den lagstiftning om 
exekution i fast egendom som nu föreslås. Vissa justeringar har emeller
tid tagits upp i förslag till Jag om ändring i JB. Ändringarna är delvis 
föranledda av förslaget att utmätt fast egendom skall kunna säljas inte 
bara på auktion utan också under hand. 

Den föreslagna lagstiftningen är avsedd att i sin helhet träda i kraft 
den 1januari1972. 
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1) Förslag 

till 

Lag 

om exekutiv försäljning av fast egendom 

Härigenom förordnas som följer. 

Inledande bestämmelser 

1 § 

3 

Utmätt fast egendom säljes av överexekutor. Försäljningen skall ske på of
fentlig auktion, om ej annat följer av 15 eller 57 §. 

2 § 
Vad i denna lag siigs om ulmält fast egendom gäller i tillämpliga delar 

iiven niir fast egendom skall säljas exekutivt under konkurs. 
Vad som sägs om fordran som är förenad med panträtl i fast egendom gäl

ler även rätt till betalning på grund av ägarhypotek, om ej annat följer av 
siirskilda bestämmelser i lagen. 

De bestämmelser som meddelas om pantbrev giiller i tillämpliga delar även 
vilandebevis. 

Förberedande åtgärder inför exekutiv försäljning 

3 § 
överexekutor skall låta beskriva och viirdcra utmätt fastighet så snart det 

iir lämpligt med hänsyn till det fortsatta förfarandet. Tillbehör skall anges i 
beskrivningen och värderas för sig i den mån det är påkallat med hänsyn till 
tillbehörens värde eller av annan orsak. 

Om fastighet, som är intecknad gemensamt med annan fastighet, skall 
säljas och särskilt taxeringsvärde saknas för någon av fastigheterna, skall 
var och en av dem värderas. 

4 § 

Fastighetens ägare skall på anmodan tillhandahålla de handlingar som vi
sar hans äganderätt eller tjänar till upplysning om riittighcter som besvärar 
fastigheten eller om tillbehör till den och uppge vilka som har fordran eller 
ri.ittighct som biir iakttagas vid egendomens försäljning. överexekntor skall 
iivcn på annat siitL söka införskaffa utredning i dessa hiinseendcn samt om 
rlen belastning som rällighct utgör och del vederlag som utgår. 

Fastighetens iigare skall på anmodan överlämna pantbrev som han inne
har. Därefter får pantbrevet ej pantförskrivas utan öyerexeknlors tillstånd. 
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5 § 
Påstår någon bältre rätt till ulmiitt fastighet, skall överexekulor, om skäl 

föreligger diirtill, föreliigga honom att. inom en månad efter det alt föreläg
gandet delgivits honom väcka talan mot utmätningssökanden och den som i 
ärendet antagits vara ägare till fastigheten 'id domstol som anges i 10 kap. 
10 § rättegångsbalken. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om annan än fastighetens 
ägare påslår all han äger byggnad eller annat som framstår som tillbehör till 
fastigheten. 

Efterkommes ej föreläggande enligt första eller andra stycket, iir talan mot 
sökanden förlorad, om ej sökanden inom tid som nyss nämnls själv viickt La
lan mol den som påstått bättre rätt och den som i ärendet antagits vara 
iigare. 

Är tvisten av väsentlig betydelse, får fastigheten ej säljas förrän tvisten bli
vit slulligt avgjord eller tiden för väckande av talan utgått. 

Förv;!lltning av utmätt fastighet 

6 § 
Ägare till utmätt faslighet får ej minska dess värde genom alt överlåta till

behör eller genom att annat .ln till husbehov avverka skog, bedriva grus- eller 
stentäkt eller på annat sätt utnyttja naturtillgångarna eller förändra fastig
heten. I övrigt får han, i den mån ej annat följer av 8 eller 9 §,tillgodogöra 
sig fastighetens vanliga avkastning till dess fastigheten sålts och skall till
trädas av köparen. Sådan rätt föreligger dock ej i fråga om växande gröda el
ler annan avkastning som förklarats ingå i försäljningen. 

Ägaren får ej i fastigheten upplåta rättighet som går utöver vad som är 
medgivet enligt första stycket. överexekutor får förbjuda honom att upplåta 
rättighet som kan försvåra fastighetens försäljning. 

På begäran av ägaren kan överexekutor medge undantag från första eller 
andra stycket i den mån det kan ske utan intrång i utmälningssökandens rätt 
och i övrigt är lämpligt. 

7 § 
På begäran av borgenär kan överexekutor vid behov förordna, att krono

fogdemyndighelen skall taga vård om tillbehör till fastigheten. I brådskande 
fall kan kronofogdemyndigheten på begäran omedelbart taga vård om sådant 
tillbehör. Åtgärden skall genast anmälas ~10s överexekutor, som prövar om 
den skall bestå. 

8 § 
Arrendeavgift, hyra eller annan avkastning av fastigheten som förfaller till 

betalning under förfarandets gång skall, om borgenär begär det och sldil 
föreligger därtill, uppbära8 av överexekutor eller den han förordnar som 
syssloman. överexekutor skall i sådant fall utan dröjsmål meddela den belal
ningsskyldige förbud att betala till annan än överexekutor eller syssloman
nen. 

9 § 
Kan det befaras att ägaren vanvårdar fastigheten eller förfogar över den i 

strid med 6 § eller att egendomen på annat sätt försämras i större mån, kan 
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överexekutor på begäran av borgeniir förordna syssloman att omhändertaga 
och förvalta fastigheten. 

10 § 
Arrendeavgift, hyra ocl1 annan aY1rnslning av fastigheten som syssloman 

uppbär skall redovisas till överexekutor vid tidpunkt som denne bestämmer. 

Tidsfrist för försäljning 

11 § 
Ulmiilt fastighet hör säljas inom fyra månader från utmiitningen, om ej 

hinder möter eller anstånd beviljas enligt andra-fjärde styckena. 
Anstånd med försäljningen får beviljas på begäran av sökanden eller fas

tighetens ägare. På begiiran av fastighetens ägare får anstånd beviljas endast 
om sökanden medger det eller särskilda skäl till anstånd föreligger. 

Anstånd får ej utan synnerliga skiil beviljas utöver ett år från utmät
ningen. 

I fall som avses i 77 a § utsökningslagen (1877: 31 s. 1) eller 70 § konkurs
lagen (1921: 225) skall tid som avses i första och tredje styckena räknas från 
elen dag då försäljningen begiirdes. 

Utlösningsrätt och anslutningsrätt 

12 § 
Borgenär eller annan vars riilt kan vara beroende av den utmiilla fastighe

tens försäljning får utlösa sökanden. Han träder diirigenom i sökandens 
ställe. 

Den som vill utlösa sökanden skall, innan fastigheten sålts, till överexcku
tor betala sökandens fordran och kostnad för vilken denne svarar. 

13 § 
Hör fastigheten till konkursbo, kan borgenär som i konkursen bevakat ford

ran med panträtt eller bättre förmånsrätt i fastigheten begära alt fastighe
ten siiljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur fastigheten är ostri
dig eller styrkes. 

Borgenär som vill ansluta sig enligt första stycket skall anmäla detta hos 
övercxekutor senast två veckor före bevakningssammantriidet. 

Bestämmelserna i 12 §äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt atl ut
lösa den som anslutit sig enligt första stycket. 

Försäljning av fastighetstillhehör 

14 § 
Är det sannolikt att tillbehör kan med fördel säljas för sig utan samtidig 

försäljning av fastigheten i övrigt, skall övcrexekutor utsätta sammanträde 
för prövning av frågan. Till sammanträdet skall övercxekutor kalla sökan
den, fastighetens ägare och envar för överexekutor känd innehavare av 
panträtt i fasligheten eller av annan rättighet som kan påverkas av försälj-
ningen. · 

Blir vid sammantri-iclel närvarande sakiigare ense om alt tillbehör hör säl
jas för sig, förordnar övcrexekutor i enlighet diirmed, om ej särskilda skäl 
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föranleder annat. Uppnås ej enighet om särskild försäljning, får övcrexelrn
tor förordna därom endast om synnerliga skäl föreligger. 

Råder tvist om tillbehör som avses i 5 § andra stycket, får särskild försälj
ning av tillbehöret ej ske förrän tvisten blivit slutligt avgjord eller tiden för 
väckande av talan utgått. 

15 § 
Särskild försäljning av tillbehör sker enligt bestämmelserna 0111 försälj

ning av utmätt lösöre. överexckutor träder därvid i kronofogdemyndighetens 
ställe. 

Tillbehör som säljes för sig upphör att höra till fastigheten, även 0111 det ej 
skiljes från denna. 

16 § 
Vad som ini"lutit genom särskild försäljning av tillbehör tillkommer dem 

som har fordringar med rätt i fastigheten med det företräde mellan dem som 
gäller enligt lag. Den som har fordran med panlrätl i fastigheten kan avslå 
från betalning utan att det minskar hans rätt i fastigheten i övrigt. Inneha
vare av fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning får dock 
icke avstå från betalning m tillbehörsmedel under annan förutsättning än 
att samtycke till avståendet lämnats av såväl ägare till övriga av inteck
ningen besvärade fastigheter som innehavare av pantrält, vilken gäller i en 
eller flera av fastigheterna med lika rätt som eller sämre rätt än inteck
ningen. 

Avstående som inverkar på villkoren vid fastighetens försäljning på auk
tion skall ske senast vid bevakningssammanträdet och kan därefter ej åter
kallas. 

17 § 
Förslår medel som influtit genom särskild försäljning av tillbehör att för

nöja sökanden samt dem som har bättre rätt och ej avstått från betalning, 
skall förfarandet avbrytas, om ej egendomen är avträdd till konkurs och för
valtaren begär au förfarandet skall fortgå. 

ÅtgärdE'r före försäljning på auktion 

18 § 
Tid och plats för auktion :på fastighet besfammes av övcrcxekutor. 
Fastighetens ägare och innehavare av nylljandcrtitt till fastigheten är skyl

diga att låta fastigheten visas på lämplig tid. 

19 § 
För förhandling om fön.äljningcn skall bevakningssammanträdc hållas 

anlingen samma dag som auktionen eller lämplig dag dessförinnan. 

20 § 
Auktionen skall kungöras. i god lid och på lämpligt sätt. Kungörelsen skall 

innehålla uppgift om bevakningssammanträde och sammanträde för fördel
ning av köpeskillingen. 

Har överexekutor förordnat om särskild försäljning av tillbehör, får kun-
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görelsen ej utfärdas förrän försäljningen vunnit laga kraft och köpeskillingen 
betalats eller frågan om sådan försäljning förfallit. 

21 § 
Sökanden, ägaren samt kända innehavare av fordringar och rättigheter 

som bör iakttagas vid auktionen skall i god tid siirskilt underrättas om 
denna. Innehavare av fordran· med förmånsrätt enligt 10 eller 11 § förmåns
rättslagen (1970: 979) behöver dock ej underrättas särskilt. 

Har anslutning enligt 13 § ägt rum, skall underriiltclse därom ske enligt 
första stycket. 

22 § 
Har auktionen och sammanträdena ej blivit ullysla så som angivits i 20 

och 21 § §, skall de inställas och nya tider ulsiitlas, om bristen är väsentlig 
och icke kan avhjälpas på annat s~itt. 

Bevakningssammanträde 

23 § 
Vid bevalmingssammantriidel skall lämnas en kortfatlad redogörelse för 

innehållet i handlingarna och för vidtagna åtgärder. Innehavare av fordran 
eller rättighet som bör iaktlagas vid auktionen skall uppmanas alt anmäla 
den. Har sådan fordran eller rättighet anmälts hos överexekutor före sam
manträdet, skall det meddelas. 

Närvarande sakägare skall beredas tillfälle alt yLLra sig om anmmda an
språk och de villkor som skall giilla för försäljningen. 

Om tillbehör sålts för sig, behandlas särskilt hur den behållna köpeskil
lingen för tillbehöret skall anYiindas, i den mån del inverkar på villkoren för 
fastighetens försäljning. 

Sakägarförteckning 

24 § 
När förhandlingen vid bevakningssanunanträdet avslutats, upprättas sak

ägarförlcckning. 

25 § 
I sakägarförlcclmingen upptages, förutorn exckulionsfor<lringen, 
1. fordran som skall utgå med förmånsriitt enligt 6 8 1) eller 7 § 1) eller 2) 

förmånsrättslagen (1970: 979) och som förfaller till betalning senast den 
lillträdesdag som anges i 36 §, 

2. fordran som iir förenad med panträtt i fastigheten, 
3. nyttjanderätt, servitut eller rält till elektrisk kraft som besvårar fastig

heten, om rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling som 
~ir tillgänglig, dock ej rältighet av beskaffenhet att skola bestå oavsett fastig
hetens försäljning, 

4. kostnaden för förfarandet. 
Om fastigheten hör till konkursbo, upptages iiven arvode och annan kost

nad för fastighetens förvaltning under konkursen samt fordran som skall 
utgå ur fastigheten med förmånsriilt enligt 10 eller 11 § förmånsriiltslagen. 
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26 § 
Fordringar och riitligheter upptages efter det företräde som gäller enligt 

lag. Inskriven rättighet har företräde framför fordran med förmånsrätt på 
grund av utmätning, om inskrivning sökts före dagen för utmätningen. Kost
naden för förfarandet upptages närmast före exekulionsfordringen. 

Tillägg som avses i 6 kap. 3 § jordabalken upptages före pantbrevets be-
lopp, om ej borgenären yrkar annat. · 

Fordran eller räUighct upptages i förteckningen även om den ~ir beroende 
av villkor eller tvistig. Är panträtt för fordran beroende av alt sökt inteck
ning beviljas eller är inskrivning av rättighet sökt men ännu ej beviljad, 
upptages fordringen eller rältigheten med det företräde som tillkommer den, 
om inteckningen eller inskrivningen beviljas. 

När försäljning begärts aY förvaltaren i konkurs, anses konkursboet som 
sökande utan förmånsrätt, om ej anslutning enligt 13 § ägt rum. 

27 § 
Fordran upptages med det belopp till vilket den beräknas uppga på till

trädesdagcn, dock med ckn hegriinsning som kan följa av all: panträtt ej får 
åtnjutas för mer än pantbrevets belopp jämte tillägg enligt 6 kap. 3 § jorda
balken. Understiger fordringen pantbrevets belopp, upptages återstoden som 
ägarhypotek. 

Om i fastigheten gäller pantbrev som ej innehaves av ägaren och någon 
fordran för vilken pantbrevet utgör siikcrhet ej blivit anmäld, upptages pant
brevets belopp och det tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken som med hänsyn 
till ägarens uppgifter och andra omstiindigheler kan antagas böra utgå. 

Ägarhypotek upptages utan tilliigg, om del ej iir utmätt. 
Riiltighet upptages utan all någol belopp anges. 

28 § 
Fordran, som ej iir förfallen till betalning och icke löper med ränta före 

förfallodagen, upptages mcC:. det belopp som efter fem procents årlig ränta 
utgör fordringens värde på lillträdcsdagen. Motsvarande gi.iller, om utfäst 
ränta i.ir lägre än fem procent. 

29 § 
I övrigt anges i sakiigarförteckningcn 
1. sammanlagda beloppet av fordringar med bältrc rätt än cxekulionsford

ringcn och kostnaden för förfarandet (skyddsbeloppet) samt vilka ford
ringar som är skyddade, 

2. i vad mån behållen köpeskilling för tillbehör skall anvi.inclas för helal
ning av fordringar som upptagits i förteckningen, 

3. det lägsta bud som måste avges för att fasligheten enligt 32 § skall Et 
säljas, 

4. vilka rättigheter som enligt 33 § första stycket är skyddade utan förhc
håll eller enligt 33 § andra stycket skall förbehållas vid försäljningen, 

5. betalningsvillkorcn ocll tillträdesdag. 
Av fordran som giillcr endast i andel i fasligheten skall vid tillämpning aY 

första stycket 1 medräknas så mycket som med hänsyn till andelens storlek 
och fordringens läge tiickes, när övriga fordringar med bättre rätt än exeku
lionsfordringcn samt kostnaden för förfarandet är fullt täckta. 

Köpeskilling för tillbehör får ej tagas i anspråk för betalning av fordran 
inom skyddsbcloppct i vidare män än som angivits i sakägarförleckningen. 
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30 § 
I sakägarförteckningen skall i förekommande fall erinras om 
1. verkan av underlåten uppsägning av arrende- eller hyresavtal i fall som 

avses i 46 § andra stycket samt rätt till förlängt avtal eller skadestånd som 
enligt lag tillkommer arrendator eller hyresgäst, om han blir uppsagd med 
anledning av fastighetens försäljning, 

2. rätt att bo kvar som hyresgäst som enligt lag tillkommer bosladsrätt
havare, 

:3. rätt att bo kvar på fastigheten som överexekulor enligt 36 § lredje styc
ket har medgivit ägaren. 

31 § 
Skall försäljningen ske på avvikande villkor enligt 37 §,upprättas sakägar

förteckningen i enlighet därmed. 

Villkor för försäljning på auktion 

32 § 
Vid försäljningen skall skyddsbeloppet täckas av köpeskillingen för fastig

heten, behållen köpeskilling för tillbehör i den mån den enligt sakägarför
leckningen skall användas till betalning av fordringar inom skyddsbeloppet, 
behållen avkastning och andra medel som finns alt tillgå. 

33 § 
Tomträtt som inskrivits är vid försiiljningen skyddad utan särskilt förbe

håll. Annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft är skyd
dade utan särskilt förbehåll, om rättigheten har bättre rätt än exekutions
fordringen. 

I andra fall än som avses i första slycket skall nyttjanderätt, servitut och 
riitt till elektrisk kraft särskilt förbehållas, om det saknas anledning antaga 
alt de belastar fastigheten till beaktansviird skada för innehavare av fordran 
med bättre riitt. Härvid skall rätt till betalning på grund av ägarhypotek icke 
anses som fordran, i den mån ägarhypoteket ej är utmätt. 

Talan mot överexekutors beslut varigenom rällighet förbehållits enligt 
andra slyckct får föras endast av den som bcslritt alt förbehållet göres. In
nehavare av rällighet som ej sålunda förbehållits får ej föra talan mot över
exckutors beslut i denna fråga. 

Rättighet som ej enligt första stycket iir skyddad utan särskilt förbehåll 
och icke heller fiirbehållits enligt andra stycket kan skyddas genom förbehåll 
vid auktionen enligt 39 §. 

34 § 

I avriilming på köpeskillingen för fastigheten skall innestå kapitalbeloppet 
av sådan fordran inom skyddsbeloppet som är förenad med panträtt och icke 
enligt sakägarförleckningen skall betalas med köpeskilling för tillbehör. Vad 
nu sagts gäller dock icke, om 

1. fordringen iir förfallen till betalning senast på tillträdcs<lagen och bor-
genären yrkat kontant betalning, 

2. fordringen är sådan som avses i 26 § tredje stycket, eller 
3. fordringen är förenad med panträtt endast i andel i fastigheten. 
Fiir ägarhypotek skall, även om det faller inom skyddsbeloppel, kontant 

betalning alltid erläggas. 

It Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 20 
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I den mån icke avräkning skall ske enligt första stycket skall köpeskil
lingen för fastigheten betalas kontant, om ej inroparen visar att han avtalal 
annat med den som enligt sakägarförteclmingen är betalningsberälligad. Om 
det enligt förteckningen är ovisst vem elt belopp tillkommer, får det ej avräk-
nas. · 

35 § 
Den som ropar in fastigheten är skyldig att efter inropet lämna handpen

ning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen, dock ej mer än som enligt 
34 § skall betalas kontant eller mindre än den koslnad för förfarandet som 
skall utgå ur fastigheten. 

Handpenningen skall bctabs konlant, om ej inroparen ställer säkerhet för 
beloppet. Som säkerhet får godtagas även fordran som är förenad med pant
rätt i fastigheten, om den täckes av köpeskillingen och kan anses betryg
gande. 

Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförhund behöver ej 
lämna handpenning eller ställa säkerhet men blir i fall som avses i 43 § er
sättningsskyldiga intill motsvarande belopp. 

Ogulden del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid det 
sammanträde som enligt 20 § kungjorts för köpeskillingens fördelning. 

36 § 
Som tillträdesdag riiknas den dag då enligt kungörelse fördelningssam

manlrädet skall iiga rum. överexekutor kan dock medge inroparen att redan 
före tilllrädesdagen taga vård om fastigheten eller del därav. 

överexekutor får förordna att ogulden avkastning av fastigheten, som en
ligt 8 eller 9 § skolat betalas till överexekulor eller syssloman och som har 
förfallit under tiden till och med den dag köparen tilllrätl fastigheten, skall 
tillkomma honom. Om sådan avkastning i annat fall belalas till köparen, 
skall denne redovisa därför till överexekutor. 

Har förre iigaren ej annan bostad, kan överexekutor tillåta honom att bo 
kvar på fastigheten högst tre månader cfler tilllrädcsdagen. 

37 § 
På begäran av de sakägare vilkas rätt beror därav kan försäljningen, shilt 

avser annat än erliiggande av handpenning och den återstående kontanta kö
peskillingen samt tiden för tilllräde, ske på andra villkor än som anges i 
denna lag. Skyddsbeloppet får höjas, även om borgenär som ej själv begärt 
försäljning motsätter sig del. 

Begäran som avses i första stycket skall framställas senast vid bevaknings
sammanträdet. 

Auktion på fastighet 

38 § 
Vid auktionen skall, i den mån del är påkallat med hänsyn till vi.irdet av 

fastighetens tillbehör eller av annan orsak, anges vilken egendom som skall 
följa fastighelen och i vad mån egendom som framstår som tillbehör ej skall 
följa den. Vad sålunda angivits är avgörande för vad försäljningen omfattar 
i den delen. I övrigt ingår i försiiljningen vad som enligt lag utgör tillbehör 
till fastigheten. Råder tvist om lillbehör, skall det anmälas. 

Redogörelse skall lämnas för innehållet i sakägarförteckningen. Upplys-
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ning skall lämnas, atl fastigheten ropas ut under förbehåll att hwop skall 
prövas enligt 40 §. 

3() § 
Om sakägarförteckningen upptager rättighet som ej enligt ;33 § första styc

ket är skyddad utan särskilt förbehåll och ej heller förbehållits enligt 33 § 
andra styck.el, skall fastigheten först utropas utan förbehåll om rättighetens 
bestånd och därefter med sådant förbehåll. Uppnås vid del senare utropet 
bud som täcker fordringar med bättre rätt i.in rättigheten eller som, utan atl 
Läcka dessa, är lika högt som eller högre än budet vid det föregående utropet, 
har budet vid det senare ulropet företräde. Att ägarhypotek i den mån det ej 
är utmätt icke täckes utgör ej hinder mot alt bud med förbehåll för råttighe
ten godtages. 

Upptager saki.igarförteckningen två eller flera sådana rättigheter som avses 
i första slyckct, skall fastigheten först utropas utan förbehåll för någon av 
rättigheterna och di.ireflcr med förbehåll först endast för den rätlighel som 
har bästa rätt och cfler hand för ökat antal riitligheler enligt deras inbördes 
ordning. Bud som skyddar flera rätligheter i.in annat bud har förelriide fram
för delLa, om det icke leder Lill sämre täckning av fordran som har bättre rätt 
iin någon av räUigheterna. 

Niir bud med förbehåll för riiltighet ej täcker fordringar med bättre ri:ilt, 
kan rättighetshavaren skydda sin rättighet genom att betala skillnaden mel
lan del budet och bud utan förbehåll för rättigheten eller så stor del av skill· 
nadcn som behövs för alt iäcka fordringar med bättre riilt. 

Om rättighetshavare i fall som avses i andra stycket är villig alt betala en
ligt vad nyss sagts men till följd av att flera tillskolt erfordras det sålunda er-· 
bjudna beloppet ej ensamt eller i förening med annat tillskott som bjudes är 
tillräckligt för att hans rättighet skall skyddas enligt tredje stycket, skall fas
tigheten utropas med förbehåll för riittighetcn och den eller de räUighcter 
som är skyddade genom tidigare bud och annat tillskott som bjudes. 

Om borgenär, vars fordran ej blivit täckt genom visst bud, god lager huclel, 
skall fordringen vid tilliimpning av första-fjärde styckena anses som tiickt. 

Om räUighetshavare i stället för atl betala ställer siikerhel, skall del giilla. 

40 § 
Innan inrop godlages, skall överexekulor pröva om det i 32 §angivna -vill

koret för försåljning är uppfylll. Även om detta är förhl°1llandcl får inropet ej 
godtagas, om det är sannollkt att avseviirl högre köpskilling kan uppnås. 

Utan hinder av första stycket skall inrop godtagas, om samtliga berörda 
sakägare medger det. Sökanden kan medge, alt inrop godlages fastän kost
naden för förfarandet ej blivit täckt. 

Inrop får ej mol sökandens bestridande godtagas, om exelmtionsford
ringcn ej täckes. 

41 § 
Sedan inrop godtagits, skall inroparen omedelbart lämna föreskriven 

handpenning. övcrexekutor kan dock på begäran göra ett kort uppehåll i 
handHiggningen för att bereda inroparen tillfälle att anskaffa handpenning, 
om uppehållet ej kan antagas medföra beaktansvärd olägenhet. Liimnas ej 
handpenning, skall fastigheten ropas ut på nytt. 

I fall som avses i 39 § skall handpenning lämnas för varje inrop, även om 
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fastigheten skall ropas ut på nytt. Om inropet ej skall bestå, :Hcrlämnas 
handpenningen. 

Fullgör ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde stycket, är 
inropet ogiltigt. 

42 § 
Sker ej inrop, som godtage:> och fullföljes genom att handpenning lämnas, 

skall nytt försäljningsförsök göras, om sökanden begär det inom en vecka 
från auktionen. Har inrop bli.vit ogiltigt enligt 41 § tredje stycket, skall nytt 
Cörsäljningsförsök. göras, om ej sökanden avstår därifrån. 

Har två auklioner hållils utan att fastigheten blivit såld och saknas anled
ning till antagande att fastigheten kan säljas inom rimlig tid, får övcrcxeku
tor avvisa begäran om nytt försäJjningsförsök. 

Om ny auktion skall hålla:>, äger 18-41 §§ motsvarande tillämpning. An
mälan av fordran eller rättighet som skett för en auktion gäller även för se
nare auktion. 

Skall nytt försäljningsförsök ej göras, går utmätningen åter. Detta gäller 
dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan vidtagna åt
gärder. 

43 § 
När ny auktion hålles sedan inrop blivit ogiltigt enligt 41 § tredje stycket, 

skall handpenningen tagas i anspråk i den mån det behövs för att samman
lagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen jämte sex pro
cents årlig ränta därå från tillträdcsdagen till och med den nya tillträdcs
dagen och för att även kostnaden för den nya auktionen skall täckas. Delta 
gäller även om fastigheten säljes med förbehåll för rättighet som ej förbe
hållits vid den förra auktionen eller ändrade förhållanden inträtt. Vad som 
ej behöver tagas i anspråk skall återlämnas, när den nye inroparen fullgjort 
sin betalningsskyldighel. Blir fastigheten ej såld vid den nya auktionen är 
hela handpenningen förverkad. 

Hålles ej ny auktion, skall handpenningen användas Lill belalning av kost
nader för förfarandet som bhvit onyttiga. Vad som ej behöver tagas i anspråk 
återlämnas. 

44 § 
Sedan auklion som lett till försäljning av fastigheten vunnit laga kraft och 

köparen fullgjort sin belalningsskyldighet enligt 35 § fjärde stycket, utfärdar 
överexekutor köpebrev. 

Visar inroparen att han bjudit för annans räkning, skall köpebrev utfärdas 
till denne. 

Verkan av auktion 

45 § 
Efter fastighetens försäljning svarar denna ej för fordran som avses i 25 § 

första stycket 1. 
Borgenär som har pantbrev kan ej efter fastighetens försäljning mot köpa

ren göra gällande panträtt i fastigheten för större fordran än som avräknats 
på köpeskiUingen jämte utfäst ränta därå från tillträdesdagen samt framtida 
skadestånd och ersättning som avses i 6 kap. 3 § jordabalken. 

Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt överenskom-
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melse har avräknals på den kontanta köpeskillingen och den förre ägaren 
blir fri från ansvar härför. I fall som avses i 44 § andra stycket blir även den 
som gjort inropet betalningsskyldig. 

4() § 

Köpare, som fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjiirde slycket, 
får tilllräda fastigheten på den dag som bestämts för köpeskillingens fördel
ning. Han svarar diircfler för ägares skyldigheter i den mån de skall fullgöras 
efter tilllrädesdagen. 

Vill köparen att i sakägarförteckningen upptagen arrende- eller hyresrätt, 
som ej är skyddad enligt 33 § första stycket eller förbehållits enligl 33 § and
ra stycket eller vid auktionen, skall upphöra, åligger det honom att inom en 
månad från lillträdesdagen siiga upp avtalet. I annat fall gäller avtalet mot 
honom. Beträffande den tidpunkt vid vilken arrende- eller hyresavtal skall 
upphöra med anledning av uppstigning gäller vad som är föreskrivet i fråga 
om uppsägning efter frivillig överlåtelse av fastighet. 

Om rätt i vissa fall för arrendator eller hyresgäst att bcgiira förlängning av 
avtalet eller att få ersättning vid uppsägning finns särskilda bestämmelser. 

47 § 

I fråga om rättighet som ej skall upphöra omedelbart efter fastighetens 
försäljning gäller följande bestämmelser. 

På arrendeavgift, hyra eller annat vederlag för rättigheten som förfaller 
till betalning mer än sex månader eller, i fråga om arrende, mer än ett år ef
ter tilllrädesdagen får rättighetshavaren icke avräkna fordran hos den förre 
i-igaren. I fråga om sådant belopp gäller ej heller betalning som rättighetsha
varen erlagt till den förre ägaren eller annan uppgörelse med denne. 

Fordran som rättighelshavare förvärvat eller förskottsbetalning eller upp
görelse som skett efter det alt fastigheten utmätts får ej åberopas mot köpa
ren, om rättighctshavaren ägde eller bort äga kännedom om utmätningen. 

Om rättighelshavares rätt till ersättning av tidigare ägare, om rättighelen 
upphör med anledning av fastighetens försäljning, finns bestiimmelser i 7 
kap. 19 och 20 §§jordabalken. 

Underlåter köpare att fullgöra tidigare ägares skyldigheter mot rättighets
havare enligt 4G § första stycket, äger 7 kap. 20 § första och tredje styckena 
jordabalken motsvarande tillfönpning. 

48 § 

Köparen skall fuJlgöra sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde styckcl, 
även om auktionen överklagas. 

Ulan hinder av att auktionen överklagals får köparen tillträda faslighe
tcn på den bestämda dagen, om ej förordnande enligt 218 § 3 mom. ulsök
ningslagen (1877: 31 s. 1) meddelats dessförinnan. Får han på grund av 
sådant förordnande ej tillträda fastigheten och är hindret ej hävt inom tre 
månader från den bestämda tillträdesdagen, får han frånträda köpet och 
återfå vad han betalat jämte därå upplupen ränta, om han gör anmälan där
om hos övcrexekutor medan hindret alltjäml består. 
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Gemensamt intecknade fastigheter 

49 § 
Niir någon av flera gemensamt intecknade fastigheler skall säljas på auk

tion, har den som har fordra::i med pantrält på grund av den gemensamma 
inleelrningen riitt all indraga annan av de intecknade fastigheterna i försälj
ningen, om den svarar för det intecknade beloppet eller del av delta före den 
fastighet som skall siiljas. Skall denna säljas för panträttshavarens fordran 
eller för fordran som har lika eller bättre riitt, får han även indraga fastighet 
som svarar för inteckningen först efter den fastighet som skall siiljas. 

Yrkande om indragning skall framställas hos överexekutor senast vid be
vakningssammanträdet. Det skall delges fastighetens ägare med förcläg
gancle för honom att inkomma med yttrande inom tid som överexekulor be
stämmer. Bevakningssammanlräcle och auktion skall inställas, när det be
hövs för alt yrkandet skall hinna prövas. Härvid äger 22 § motsvarande till
lämpning. 

Bifalles yrkandet, anses den indragna fastigheten utmätt när beslutet med
delas. Den får ej säljas innan beslutet vunnit laga kraft. 

50 § 
Om en av flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas på auktion, 

skall fordran med pantriilt p~t grund av den gemensamma inteckningen upp
tagas i sakiigarförteckningen med det belopp för vilket fastigheten svarar i 
förhållande till de andra fastigheterna. Beloppet skall betalas kontant, om ej 
annat avlalas mellan köparen och den som enligt sakiigarförteckningen är 
betalningsberältigacl. 

51 § 
Om samtliga fastigheter so:rn besviiras av gemensam inleckning skall säljas 

på auklion och förhållande som anges i 52 § andra stycket ej föreligger, 
upprällas gemensam sakägarförteckning för fastigheterna. Rättighet i nå
gon av faslighelerna skall h~irvid anses upplåten i dem alla. Vid auktionen 
utropas fastigheterna gemensamt. 

52 § 
Skall flera av gemensamt intecknade fastigheter men ej alla säljas på auk· 

tion, gäller 53-55 §§. 
Om samtliga fastigheter som besväras av gemensam inteckning skall säl-

jas, gäller likaledes 53-55 §~ om 
1. fastigheterna har olika ~igare, 
2. någon av fastigheterna med stöd av 49 § indragils i försäljningen, 
3. någon av fastigheterna endast i andra hand svarar för gemensam in

teckning, 
4. någon av fastighelerna besväras av särskild inteckning, 
5. någon fastighets ansvar för gemensam inteckning ej avser inteckning

ens hela belopp, 
G. det yrkas av innehavare av sådan rättighet i någon av fastigheterna som 

ej skall beslå oavsett om fastigheten säljes, eller 
7. det i annat fall yrkas av ägare eller borgenär vars räll kan bero därav. 
Yrkande som avses i andra stycket G eller 7 skall framställas senast vid be

vakningssammanlriidet. 
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53 § 
Siirskild sakägarförlcelrning skall upprättas för varje fastighet som skall 

säljas. Förteckningen upprättas som om försäljningen begärts på grund av 
den biista gemensamma inteckningen, om ej exckutionsfordringcn har bättre 
rätt. Fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning upptages för 
varje faslighct med det belopp för vilket fasligheten svarar i förhållande till 
de andra fastigheterna. Kan ansvaret komma att vid försäljningen vidgas 
härutöver, skall det anmärkas. Beträffande fastighet som svarar endast i 
andra hand anges om sådant ansvar kan ifrågakomma. 

När fastighet indragils i försäljningen enligt 49 §, skall vid beräkning av 
lilliigg enligt 6 kap. 3 § jordabalken anses som om fastighclen u lmiilts samti
digt med den ursprungligen utmätta fastighelen. 

54 § 

Yid auktionen skall fastigheterna nlropas var för sig. Därefter skall de ut
ropas gemensamt, om de har samme iigare. Efterföljande gemensamt ulrop 
skall äwn eljest iiga rum, om full betalning ej uppnåtts för fordran för vil
ken samtliga fastigheter svarar eller fastigheternas iigare är ense om alt de 
skall utropas gemensamt. 

Uppnås vid gemensamt utrop högre hud ån summan av buden vid de sär
skilda utropen, skall budet vid det gemensamma utropet ha företräde. Den 
köpeskilling som bjudits vid det gemensamma utropet skall fördelas på fas
tigheterna efter de värden som i ärendet åsatts dem. Fastighets andel i den 
gemensamma köpeskillingen utgör dock minst vad som bjudits för den fas
tigheten vid särskilt utrop. Har någon av fastigheterna utropats med tillbe
hör som ej ingick i det värde efter vilket dess andel i köpeskillingen skall be
räknas eller utropats utan tillbehör som omfattades av nämnda värde, skall 
llen fastighetens värde vid tillämpningen av det sagda jämkas efter vad som 
finnes påkallat av nämnda förhållande. Uppgår i fråga om någon av fastighe
terna dess andel i köpeskillingen och andra tillgängliga medel icke till 
skyddsbcloppct och skall därför frågan om den fastighetens försäljning för
falla, skall de övriga fastigheterna utropas gemensamt. 

Uppnås ej bud som förslår till belalning av någon del av exekutionsford
ringen, får ej någon av fastigheterna säljas. 

Har fastighet indragits i försäljningen med stöd av 49 §, skall den ur
sprungligen utmäUa fastigheten utropas först. Om därvid ej uppnås bud som 
förslår till gäldande av någon clel av exekutionsfordringen, får fastigheten ej 
säljas. Blir den ej såld, skall ej heller den indragna fastigheten siiljas. 

Fastighet som endast i andra hand svarar för fordran med panträtt på 
grund av gemensam inteckning får ej säljas för den fordringen, innan det vi
sat sig att betalning ej kan utgå ur den fastighet som svarar i första hand. I 
andra hand ansvarig fastighet får ej heller säljas, om dess iigare eller annan 
sakägare betalar den brist för vilken fastigheten skall svara eller ställer sä
kerhet för beloppet. Gemensamt utrop av fastigheterna behöver ej ske i an
nat fall än då särskilda skäl föreligger. 

55 § 
Om rättighet har förbehållits vid särskilt utrop, skall förbehållet gälla även 

vid efterföljande gemensamt utrop. Har rättigheten ej förbehållits vid det sär
skillla utropet, tilHimpas 39 § även vid det gemensamma utropet. 

Vid tillämpning av 40 § skall prövningen, huruvida avsevärt högre köpe-
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skilling kan uppnås, avse den sammanlagda köpeskillingen för samtliga fas
tigheter som inropats vid auktionen. 

Handpenning skall lämnas efter varje inrop, även om inropad fastighet 
skall utropas på nytt. Om inropet ej skall beslå, återlämnas handpenningen. 

Fordran som på grund av gemensam inteckning är förenad med panträtt i 
såld fastighet betalas kontant, om ej köparen och den som enligt sak.ägarför
teckningen är bctalningsberättigad avtalar annat. 

Fortsatt inteckningsansvar 

56 § 
Sådant förordnande av övercxekutor om fortsatt inlcckningsansvar som 

avses i G kap. 12 §jordabalken. får meddelas på begäran av köparen. 
Har fastighet sålts i fall som avses i 6 kap. 12 § andra stycket andra eller 

tredje punkten jordabalken, får förordnande om fortsatt inteckningsansvar 
meddelas beträffande gemensam inteckning som besvärar fastigheten endast 
om fastigheten i förhållande till de andra gemensamt intecknade fastighe
terna svarar för hela inteckningen och den fordran för vilken panträtt på 
grund av inteckningen åtnjutes blivit täckt. Om medel som influtit genom 
särskild försäljning av tillbehör utfaller på pantbrevets belopp, får förord
nande ej meddelas beträffande motsvarande del av inteckningen. 

Begäran om förordnande enligt denna paragraf skall framställas senast vid 
sammanträdet för köpeskillingens fördelning. Därvid skall pantbrevet inges, 
om det ej förut är tillgängligt för överexekulor. 

Försäljning under hand av fastighet 
57 § 

Utmätt fastighet får säljas under hand, om försäljning i sådan ordning fin
nes mera ändamålsenlig än försäljning på auktion och det är tillförlitligt ut
rett vilka fordringar och rättigheter som belastar fastigheten. 

Innan fastigheten utbjudes till försäljning under hand, skall ägaren och 
sökanden få tillfälle att yttra sig. 

58 § 
Vid försäljning under hand skall köparen åläggas alt svara för alla ford

ringar som på grund av panträtt, utmätning eller eljest är förenade med för
månsrätt i fastigheten och kostnaden för förfarandet, i den mån ej borgenär 
kan erhålla betalning ur andra tillgängliga medel eller avstår från förmåns
rätt i fastigheten eller sökanden medger att försäljning får ske utan att kost
naden för förfarandet blir täckt. Rätt på grund av ägarhypotek anses icke 
som fordran i den mån ej äga:rhypoteket är utmätt. 

Fordran som är förfallen till betalning skall betalas kontant, om ej 
köparen visar att han avtalat annat med borgenären eller betalning skall 
utgå ur särskilt tillgängliga medel. Om ej sökanden avstått från täckning 
av kostnaden för förfarandet, skall vad som behövs för sådan täckning be
talas kontant. 

Före försäljningen upplåtrn rättighet som grundas på skriftlig handling 
skall förbehållas. Härvid äger 47 § motsvarande tillämpning. 

Köparen skall lämna handpenning enligt vad som i 35 § föreskrives i fråga 
om inrop på auktion. Återstoden av den kontanta köpeskillingen skall betalas 
senast fyra veckor efter det att köpehandling upprättats. Försummas det är 
köpet ogiltigt. 
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Blir köpet ogiltigt, äger bestämmelserna i 43 § om handpenning motsva
rande tillämpning. Vad i 43 § första stycket sägs om auktion gäller även för
säljning under hand. 

I övrigt bestfönmer överexekutor köpevillkoren. 

59 § 
Försäljningen sker genom upprättande av köpehandling, som underskrives 

av överexekutor och köparen. 
Försäljningsvillkoren skall godkännas av ägaren. Har försäljningen före

gåtts av auktion utan att därvid godtagbart inrop skett, behövs dock ej god
kännande, om försäljningen sker på gynnsammare villkor. 

Om ägaren ej godkänt försåljningsvillkoren, skall han genast underrättas 
om skedd fö_rsäljning. 

60 § 
Har köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 58 § fjärde stycket 

och försäljningen vunnit laga kraft, utfärdar överexekutor köpebrev. 
överklagas försäljningen, äger 48 §motsvarande tillämpning. 

61 § 
Säljes ej egendomen under hand, skall den utbjudas till försäljning på 

auktion, om ej sökanden avstår därifrån. 

Försäljning av villkorlig rätt till fastighet eller av andel i fastighet 

62 § 
Bestämmelserna i 3-61 §§ gäller i tillämpliga delar fast egendom som ut

mätts medan gäldenärens rätt till egendomen är villkorlig och andel i fastig
het som blivit utmätt, om ej annat följer av 63-69 §§. 

63 § 
Har i fall, då överlåtelse av fastighet är beroende av villkor, fastigheten ta

gits i mät för fordran hos överlåtaren, får försäljning icke ske förrän det vi
sar sig om villkoret uppfylles. 

Om del av fastighet genom överlåtelse kommit i särskild ägares hand och 
fastigheten tagits i mät för fordran hos överlåtaren innan fastighetsbildning 
som enligt lag utgör villkor för överlåtelsens giltighet kommit till stånd, äger 
första stycket motsvarande tillämpning. Skulle det medföra betydande tids
uldräkt att avvakta huruvida fastighetsbildningen kommer till stånd, får 
dock fastigheten säljas med förbehåll för den rätt som tillkommer förvärva
ren. Försäljningen omfattar då även gäldenärens rätt mot förvärvaren. Köpa
ren svarar för gäldenärens skyldigheter mot förvärvaren. 

64 § 
Har i fall, då förvärv av fastighet eller del av fastighet är beroende av vill

kor, egendomen tagits i mät för fordran hos förvärvaren, skall överexekulor 
utbjuda gäldenärens rätt till egendomen till försäljning i den ordning som 
gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet. Kommer försäljning till 
stånd, svarar köparen för gäldenärens skyldigheter mot sin fångesman. An
sökan om inteckning som gjorts samma dag som utmätningen eller senare 
förfaller genom försäljningen, om ej överexekutor på begäran av köparen 
förordnar annat. 
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Kan det ulan betydande tid:mtdräkt avvaklas om det för förvärvet gällande 
villkoret nppfylles, kan anstånd med försäljningen medges tills det visar sig 
om så blir fallet. Om villkoret uppfylles, sker försäljning i den ordning som i 
allmänhet gäller för exekutiv försäljning av fast egendom. 

När försäljning som skett enligt första stycket vunnit laga krafl samt kö
paren fullgjort sin belalningsskyldighct, utfärdar övcrexekutor köpchand
ling. 

65 § 
Bcstiimmclserna i 63 och 64 §§ giillcr ej, om den fordran för vilken ulmiit

ning skett rnr förenad med särskild förmånsrätt i fastigheten. 

66 § 
Om villkoret uppfylles i fall som avses i 63 § eller förvärvet går åter i fall 

som avses i 64 § andra styck,~t, skall överexekutor driva in och bjuda ut till 
försäljning vad som däreflcr Lillkommer gäldenären och omfattas av utmät
ningen. Härvid tillämpas den ordning som gäller i fråga om utmält fordran 
eller rätlighet. 

67 § 
Om andel i fastighet blivit utmätt, kan överexekutor på yrkande av sökan

den, andelens ägare eller annan delägare förordna, att hela fastigheten skall 
säljas. Yrkande som framsläUes av någon av de diirtill berättigade skall del
ges de övriga med föreläggande att inkomma med yttrande inom viss tid. I 
fråga om hinder mol den :begiirda försäljningen äger 6 och 7 §§ lagen 
(1904: 48 s. 1) om samäganderätt motsvaran<le tilWmpning. 

68 § 
Förordnas enligt 67 § om fastighetens försäljning, räknas hela fastigheten 

som ulmätt när beslutet meddelas. Fastigheten får ej säljas innan beslutet 
vunnit laga kraft. 

Om hela fastigheten skall säljas på auktion, skall av sakägarförtcckningcn 
framgå vilka fordringar och rättigheter som belastar varje särskild andel. 
Skyddsbeloppet skall bestämmas så alt fordringar, som gäller i den först ut
mälla amiden enbart eller i nämnda andel jämte annan andel och som har 
bättre rätt än exekutionsfordringen, samt kostnaden för förfarandet blir fullt 
täckta. 

Är någon av delägarna i konkurs, får borgenär utöva anslutningsräll enligt 
13 § även om han har förmånsrätt endasl i andel av fastigheten. 

69 § 
Framställes ej yrkande enligt 67 § eller vinner sådant yrkande ej bifall, 

skall överexckutor låta utbjuda den utmiitla andelen till försäljning i den 
ordning som gäller för exekuliv försäljning av ulmält riittighel. Detsamma 
gäller, om yrkande enligt 67 § bifalles men försäljning av fosligheten ej 
kommer Lill stånd. 

När försiiljning som skett enligt första stycket vunnit laga kraft samt kö
paren fullgjort sin belalningsskyldighel, utfärdar överexekutor köpebrev. 
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Särskilda bestämmelser 

70 § 
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l fråga om övercxekulors behörighet i iircndc som avses i denna lag iiger 10 
kap. 10 § rättegångsbalken motsvarande tilliimpning. Finner övercxekutor 
alt hun ej får upptaga ärendet, skall det överliimnas till behörig överexelm
tor. 

71 § 
Talan mot beslut i fråga som avses i 49 eller 67 § föres särskilt. övcrcxc

kulor skall delge tappande part beslutet, om beslutet ej meddelats i hans 
närvaro. 

Har övcrexekutor upptagit iirende enligt denna lag, får talan om att över
exekutor ej var behörig enligt 70 § icke föras. 

Beträffande talan mot överexekutors beslul enligL denna lag giiller i övrigt 
utsölrningslagen (1877: 31s.1). 

72 § 
När fast egendom eller tillbehör sålls enligt denna lag, har köparen rätt alt 

få handräckning av kronofogdemyndigheten för att komma i besittning av 
vad han förvärvat. Är fråga om skyldighet för förre i.igarcn alt avflylla, iiger 
193 § utsökningslagen (1877: 31 s. 1) motsvarande tillämpning. 

övergångsbestämmelser 

1. Denna lag Lriider i kraft den 1 januari 1972. Lagens bestämmelser om 
kungörande av och underrättelse om auktion skall dock tillämpas redan 
dessförinnan, om auktionen skall äga rum efter ikrafltriidandet. 

2. Har yrkande, som avses i 35 § eller 37 § 3 mom. andrn slyckct förord
ningen (1875: 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom, före nya Jagens 
ikrafttriidande framställts hos rätten, äger borgenären få det prövat aY riit
ten. Hålles i sådant fall bevakningssammantriide efler nya lagens ikraft
trädande, skall borgenären göra anmälan om yrkandet senast vid samman
trädet. 

3. Nya lagens beslämmclser om tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken til1iim
pas beträffande ränta, som enligt 26 eller 27 § lagen (1970: 995) om infö
rande av nya jordabalken i stället för sådant tillägg skall beri-iknas på kapi
talbeloppet av inteckning enligt äldre lag. 

4. Vid tillämpning av nya lagens heslii.mmclser anses fordran, för vilken 
fast egendom vid tiden för bcvakningssammantriidet ul:m inteckning häftar 
enligt 11 kap. 2 § äldre jordabalken, såsom fordran som iir förenad med pant
rätt. Därvid giiller att fordringen skall betalas kontant. Punkt 3 äger motsva
rande tillämpning beträffande ränla på sådan fordran. 

5. Enligt äldre bcslämmelser intecknad ränta eller annan sådan fordran, 
som icke är besfamd till kapitalet, upptages i saldgarförtcckni.ng enligt nya 
lagens regler om fordran med pantrält och heriiknas diirvid till det belopp 
som efter en riintefot av fem procent om året utgör fordringens värde på till
trädesdagcn. Är fråga om livränta, skall dock beriikningen ske med ledning 
av 3 § lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsutföslelse m. m. 

6. Nya Jagens bestämmelser om nyttjanderält, servitut och rätt till elek
trisk kraft gäller också annan sådan särskild rättighet som på grnnd av 
upplåtelse enligt äldre bestämmelser besvärar fasl egendom. 
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7. Skall ersättning utgå lill innehavare av rätt lill avkomst eller annan för
mån som enligt älclre bestämmelser besvärar fast egendom och icke bibehål
les vid försiiljning av egenclomcn, beräknas utdelning för det kapilalvärdC' 
vartill förmånen i pengar cllei_· varor efter ortens pris beräknas uppgå på till
trädcsdagcn. I fråga om kapitalvärdets beräkning äger därvid punkt 5 mot
svarande tillämpning. 

8. Vad som i nya lagen föreskrives om tomträtt gäller även valtcnfallsrätt, 
som upplålils enligt lagen ( Hi07: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fasl egendom. 

9. Bestämmelserna i 11 § nya lagen äger icke tillämpning i fråga om nl
tagan<le av böter, viten eller annan med brott förenad påföljd, som innefattar 
betalningsskyldighet, och icke heller vid indrivning av vad som i mål eller 
ärende vid domstol eller elje5t i samband med rättegång utgått av allmänna 
medel och som enligt domstolens beslut skall återgäldas. 

10. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift 
som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, tillämpas i stället den nya be
stämmelsen. 
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2) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1) 

Hiirigenom förordnas i fråga om utsökningslagen (1877: 31 s. 1 )1, 
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dels alt 57, 79, 80, 80 a, 81, 84, 85, 87, 88, 97-135, 142, 148, 149, 167, 168 
och 186 §§samt 7 kap. skall upphöra att gälla, 

dels att 39, 40, 48, 49, 51, 52, 56 a, 60 a, 62, 71, 74, 75, 77, 77 a, 78, 82, 83, 
86, 88 c, 89, 91, 95, 139, 143, 144, 150, 151, 154, 156, 158-161, 166, 181, 184, 
198, 199, 201, 209, 210, 211, 213 och 218 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 

dels alt i lagen skall införas sex nya paragrafer, 82 a, 88 d, 91 a, 91 b, 140 a 
och 143 a §§,av nedan givna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 
39 §.2 

Är hctalningsskyldighet någon 
ålagd, äge utmätningsman, utan sär
skilt bemyndigande, hos den tap
pande verkställa utmätning, ändå att 
ändring i domen sökes. Ej må dock 
utmätning å underrälts dom ske förr 
än <len vunnit laga kraft, där den, 
som tappat, ställer pant eller borgen 
för vad honom ålagt är, så ock för 
skada, som genom uppehållet vållas 
kan, eller ock styrker, att han, till 
fullgörande av domen, hos Konung
ens hefallningshavande nedsatt pen
ningar, svarande mot vad dömt bli
vit; ej heller å hovrätts dom, innan 

1 Senaste lydelse av 

Är betalningsskyldighet någon 
ålagd, äge utrnätningsman, utan sär
skilt bemyndigande, hos den tap
pande verkställa utmätning, ändå att 
ändring i domen sökes. Ej må <lock 
utmätning å underrätts dom ske förr 
än den vunnit laga kraft, där den, 
som tappat, släller pant eller borgen 
för vad honom ålagt är, så ock för 
skada, som genom uppehållet vållas 
kan, eller ock styrker, att han, till 
fullgörande av domen, hos Konung
ens befallningshavande nedsatt pen
ningar, svarande mot vad dömt bli
vit; ej heller å hovrätts dom, innan 

57 § 1917: 307 100 b § 1!J67: 140 
79 § 1968: ti93 100 e § 1967: HO 
80 § 1921: 301 101 § 1967: 140 
80 a § 1967: 140 102 § 1912: 211 
81 § 1967: 140 103 § 1939: 127 
84 § 1!J63: 255 104 § 1!J6-1: -H6 
85 § 1967: 843 105 § 1964: 446 
87 § 1968: 693 106 § 19ti7: 140 
88 § 1955: 234 107 § 1968: 693 
97 § 1964: 446 108 § 1912: 211 
98 § 1964: 4·16 109 § 1912: 211 
99 § 1964: 446 110 § 1967: 534 
100 § 1967: 140 111 § 1968: ti93 

113 § 1967: 110 
114 § 1921: 301 
115 § 1912: 211 
116 § 1!)12: 211 
117 § 1967: 140 
118 § 1912: 211 
119 § 1967: 140 
120 § 1912: 211 
121 § 1967: 140 
122 § 1912: 211 
123 § 1912: 211 
124 § 1967: 140 
125 § 1967: 140 

126 § 1967: 140 
127 § 1964: 446 
128 § 1967: HO 
129 § 1967: HO 
130 § 1912: 211 
131 § 1912: 211 
132 § 1967: HO 
133 § 1930: 118 
13·1 § 1912: 211 
135 § 1912: 211 
142 § 1967: 140 
148 § 1912: 211 
149 § 19ti7: 53.1 

167 § 1912: 211 
1()8 § 1968: 693 
169 § 1964: 4-16 
170 § 1921: 301 
171 § 1921: 301 
172 § 1912: 211 
173 § 1964: 446 
17-1§1921: 301 
175 § 1912: 211 
176 § 19·16: 814 
177 § 1921: 301 
178 § 1921: 301 
186 § 1924: 131 

100 a § 1967: 140 112 § 1912: 211 
• Senaste lydelse 19,16: 814. 
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(Nuvarande lydelse) 

den vunnit laga kraft, där gäldenä
ren styrker att nedsättning skett, ef
ter ty nu är sagt. Visar efter utmät
ning gäldenären, att nedsättning 
skett, och gäldar han tillika kostna
den för utmätningen och godsets 
vård ä1Jensom, där tvångs{ öroaltning 
kommit till stånd, förvaltningskost
naden i den mån densamma ej gul
dii s av fastighetens avkastning, 
g:lnge utmätningen åter, där så ske 
kan. 

(Föreslagen lydelse) 

den vunnit laga kraft, där gäldenä
ren styrker att nedsätlning skett, ef
ter ty nu är sagt. Visar efter ulmät
ning gäldenären, att nedsätlning 
skett, och gäldar han tillika kostna
den för ulmälningen och godsets 
vård, gånge utmätningen åter, där så 
ske kan. 

Vad nedsatt - - - - - - - - - - är föreskrivet. 

40 §.1 

Vad efter - - - - - -· - - - - egendomens försäljning. 
UtmätL lös - - - - - -- - - - - 6 kap. stadgas. 
Fast egendom, som efter .''W .§" är 

utmätt, må sältas under tvångs{ ör
valining ändå alt domen ej vunnit 
laga kraft, där ej domstol, lws uilktn 
talan mot domen är anhiingig, an
norlunda förordnar; dock iige borge
när ej lyfta något av behållningen 
annorledes än mot pant eller borgen. 

48 §.2 

Skall någon för vcrkställlghct av Skall någon för verkställighet av 
dom eller eljest enligt denna lag dom eller av annan anledning i ut
ställa pant eller borgen, och är ej sä- sökningsmål ställa pant eller borgen, 
kerheten av vederparten godkänd, och iir ej stikerheten av vederparten 
varde den prövad av rnyndif;liet, hos godkänd, varde den prövad av rnyn
vilken säkerheten ställes. Löftesmän dighet, hos vilken säkerheten ställes. 
skola borga en för alla och alla för Borgen får ej godkännas av myndig
en; för menighet eller för utländsk heten, om ej borgensman svarar som 
man, så ock i fall, varom i 95 och för egen skuld och, om två eller flera 
125 §§ sägs, skall borgas sösom för tecknat borgen, de tillika svara so
egen skuld. Den pant bjuder, vare, lidariskt. 
diir myndighet, som den pröva skall, 
del föreskriver, pliktig att siitta pan-
ten i förvar hos vcderhäflig man, 
som åtager sig att den vårda; löftes-
sl.:.rift må omlzändertagas av den, till 
vars siikerlzet den gäller. 

Den, som Konungens och kronans 
talan f örer, vare frö.n säkerhets stiil
landc fri. 

1 Senaste JydC'lse Hl21: 301. 
• Senaste lydelse Hl12: 211. 

Kronan, kommun, landstingsJ.:.om
mun och kommzmalförb11nd belzöva 
ej ställa säkerhet. 
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

49 §.1 

Tredskodom, varigenom betal
ningsskyldighet blivit den uteblivne 
parten ålagd, må, utan hinder av alt 
återvinning sökts, verkställas såsom 
lagakraftvunnen, så vitt ej rätten, 
där talan om återvinning är anhäng
ig, annorledes förordnar. 

Tredskodom, varigenom betal
ningsskyldighet blivit den uteblivne 
parten ålagd, må, utan hinder av alt 
återvinning sökts, verkställas såsom 
lagakraftvunnen, så vilt ej rätten, 
där talan om återvinning är anhäng
ig, annorledes förordnar. Utmätt 
fast egendom får docl• ej säljas utan 
ägarens samtycke innan domen vzm
nit laga kraft. 

Har talan - - - - - - - - - - målets återupptagande. 
Ej må - - - - - - - - - - annorledes förordnas. 

51 §.1 

I fråga om verkställighet av utslag 
i lagsölmingsmål, varigenom betal
ningskyldighet, blivit någon ålagd, 
gälle vad om tredskodom är i 49 § 
första stycket stadgat. 

Har intecknad fordran fastställts 
till betalning ur fast egendom, må 
försäljning ej äga rum förr än laga 
kraft å utslaget kommit. Har jämlikt 
169 § äskats, alt egendomen skall 
sättas under tvångs{ örvaltning, må 
.~ådan verkstiilliglzet ske utan hinder 
av att ändring i utslaget sökes, så vitt 
ej den domstol, där talan är anhäng-
ig, annorlunda förordnar; dock 
gälle om borgenärs rätt att lyfta be-
hållningen vad i 40 § tredje stycket 
för där omförmält fall sägs. 

I fråga om verkställighet av utslag 
i lagsökningsmål, varigenom hctal
ningsskyldighet blivit någon ålagd, 
gälle vad om tredskodom är i 49 § 
1 mom. stadgat. 

Har rätten fastställt att fordran 
skall utgå med särskild förmånsrätt i 
fast egendom, må försäljning ej utan 
ägarens samtycke äga rum förr iin 
laga kraft å utslaget kommit. 

Har i - - - - - - - - - - äga rum. 
Om verkställighet - - - - - - - - - ty fall. 

52 §.2 

Har i - - - - - - - - - - eller vite. 
Huru beslut angående fördelning 

av köpeskilling för utmätt egendom 
och av medel, som influtit zmder 
tvångsförvaltning, går i verkställig
het, diirom skils i 6 och 7 kap. 

Huru beslut angående fördelning 
av köpeskilling för utmätt egendom 
går i verkställighet, cHirom skils i 6 
kap. 

56 a §.3 

Om 11tmätningsmannen i gäldenä-
rens hemvist tager fast egendom på 

1 Senaste lydelse 194G: 814. 
• Senaste lydelse 19134: 440. 
• Senaste lycklse 19G7: 140. 
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(Nllvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

annan ort i mät, skall målet därefter 
överliimnas till utmätningsmannen 
i den orten för att i fortsättningen, 
i vad pii utmätningsman ankommer, 
ltandläggas av denne. 

Tages viss - - - - - -- - - - hemvist bestämmer. 
Innan lltmätningsman enligt 1 el-

ler 2 mom. skiljer sig från målet, 
skall llan vidtaga i 85 .§ f örcskrivna 
åtgärder. Anmälan enligt 85 .§ 1 
mom. sker till övere.J.:ekutor där 
egendomen är. 

60 a §.1 

Kan ulmiitning av lös ege::idom ej Kan utmätning av lös egendom ej 
genast verkställas, må utmätnings- genast verkställas, må utmätnings
mannen, om det finnes erforderligt, mannen, om det finnes erforderligt, 
säkersUilla utmätningen ge::iom att säkerställa utmiitningen genom att 
taga vård om egendomen eller med- taga vård om egendomen eller med
dela sådant förbud, som stadgas i dela såd.ant förhud, som stadgas i 74 
74 § eller 75 § 2 mom. för dfo· avsed- §, 75 § 2 mom. eller 91 a .§för diir av
da fall. Gäldenären må däref:er ej till sedda fall. Gäldenären må därefter ej 
men för borgenären förfoga över till men för borgenären förfoga över 
egendomen. Utmätning~;mannen egendomen. Utmätningsmannen 
skall, om glildcnären ej är närva- skall, om giildeniiren ej iir närva
rande, skyndsamt underrätta honom rande, skyndsamt underrätta honom 
0111

0 

åt~iirden. 
0 

om å!gii.~·den. .. 
Atgardcn ma -- - - - -- - - - - - atgarden havas. 
Knstnaden för ålgärden skall för-

sk}ulas 011 borgenärPn, om utmät-
ningsmannen begär det. 

62 §.2 
Vid uhniitning - - - - - - - - - - ej skiljas. 
Häftar på grund av inteckning gäl- Är fordran för vilken utmätning 

denärens fasta egendom ellc;• luft{ ar- skall ske förenad med särskild för
tyg eller reservdelar till sådant fartyg månsrätt i gäldenärens fas ta egen
för fordran, för vilken m'miitning dom, luftfartyg eller reservdelar till 
skall ske, eller är fordringen: förenad sådant fartyg, skall den egendomen 
ined luftpanträtt i sådam' fartyg, först utmätas, om ej borgenären hell
skall den egendomen först utmiitas, re vill taga betalt ur annan egen
om ej borgeniircn hellre vill taga be- dom. Skall utmätning ske på en gång 
talning ur annan egendom. Skall ut- för fleras fordringar, får borgenär, 
mätning på en gång ske för fleras för vars fordran viss egendom så
fordringar får borgenär, för vars luncla häftar, ej för vad därur kan 
fordran viss egendom sålunda häf- utgå till förfång för annan borgenär 
tar, ej för vad därur kan utgå till laga betalning ur övriga tillgångar. 

1 Senaste lvdelse 1963: 255. 
• Senaste 1;-clelsc 19G7: HO. 
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förfång för annan borgenär taga be
talning ur övriga tillgtmgar. 

Endast om borgeniiren begiir det 
får utmiilning av fast egendom eller 
luflfartyg eller intecknade reservde
lar till sådant fartyg ske för annan 
fordran än sådan, för vilken egendo
men på grund av inteckning häftar 
eller som, när fråga är om lzzf tfarlyg, 
är förenad med luf tpanträtt i farty
get. 

(Färeslagen lydelse) 

Endast om borgenären begär det 
får utmätning av fast egendom eller 
luftfartyg eller intecknade reservde
lar till sådant fartyg ske för annan 
fordran än sådan som är förenad 
med särskild förmånsrätt i egendo
men. 

71 §.1 
Har någon - - - - - - - - - - betalning förfallen. 
Har inteckning i fast egendom el- Har inteckning i luftfartyg eller 

ler i luftfartyg eller reservdelar till reservdelar till sådant fartyg blivit av 
sådant fartyg blivit av ägaren till den ägaren till den inleclmade egendo
intccknade egendomen låmnad så- men lämnad såsom pant, skall in
som pant, skall inteckningen icke ut- teckningen icke utmätas utan i stäl
mätas utan i stället den rätt till andel let den rätt till andel i inteckningen, 
i inteckningen, som, efter ty särskilt som, efter ty särskilt tir stadgat, må 
är stadgat, må tillkomma giildenä- tillkomma gäldenären, tagas i mät i 
ren, tagas i mät i den ordning 74 § den ordning som 74 § stadgar. 
stadgar. 

Om utmätning av ägarhypotek i 
fast egendom finnas bestämmelser i 
91 a§. 

74 §.2 

Utmätas penningar, skola de om
händertagas av utmätningsmannen. 
Medel .mm gäldenären i utmätnings
mål inbetalar till utmätningsmannen 
äro att anse som utmätta i målet, om 
ej betalningen skett med villkor som 
strider häremot. Lösören som utmä
tas skola, när de ej efter vad som 
nedan sägs föras från sUillct, sättas i 
förvar därsti:ides under utmätnings
mannens försegling, eller, om han 
finner det i brist av tjänliga förva
ringsrum eller av annan orsak ej 
lämpligen kunna ske, med hans inse
gel eller skriftligt anslag eller på an
nat sätt så utmärkas att det uppen
bart synes att godset blivit utmätt. 
Anses det utmätta ej kunna med sä-

1 Senaste lydelse 1955: 234. 
• Senaste lydelse 1968: 623. 

Utmätas penningar, skola de om
händertagas av utmätningsmannen. 
Lösören som utmiitas skola, när de ej 
efter vad som nedan sägs föras från 
stället, sättas i förrnr därstädes un
der utmätningsmanncns försegling 
eller, om han finner det i brist på 
tjänliga förvaringsrum eller av an
nan orsak ej lämpligen kunna ske, 
med hans insegel eller skriftligt an
slag eller på annat sätt så utmärkas, 
att det uppenbart synes att godset 
blivit utmätt. Anses det utmätta ej 
kunna med säkerhet lämnas på stäl
let under gäldenärens tillsyn, skall 
ulmiilningsmannen låta del vårdas 
där av annan eller föras till annat 
stålle, om det kan ske. 
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kerhet Jämnas på stället under gäl-
denärens tillsyn, skall ulmätnings-
mannen låta det vårdas där av an-
nan eller föras till annat ställe, om 
det kan ske och borgenär förskjuter 
nödig kostnad för godsets vård eller 
flyttning. 

Utmätes gäldenärs - - -- - - - - - - att övergå. 
Skall utmätning ske av den rätt till Skall utmätning ske av den rätt till 

andel i inteckning, som, efter ty sär- andel i inteckning som tillkommer 
skilt är stadgat, tillkommer gäldenä- gäldenären såsom ägare av intecknat 
ren såsom ägare av intecknarJe egen- luftfartyg eller intecknade reservde
domen, varde förbud inteckningsha- far till sådant far tyg, varde förbud 
var en meddelat att till f örfång för inteckningshavaren meddelat att 
den, till vilken i följd av utmät- utan tillstånd au zztmätningsmannen 
ningen gäldenärens rätt kan komma utlämna inteckningshandlingen. 
att övergå, utlämna intedmings- Förbud, som nu sagts, skall tecknas 
handlingen eller att på begäran av å inteckningshandlingen, där icke 
annan än denne eller utmätnings- denna av inteckningshavaren över
mannen uppvisa IIandlinyen vid lämnas till utmätningsmannen för 
domstol för sådant ändamål, som i det ändamål som anges i 30 § lagen 
26 § förordningen angående inteck- (1955: 227) om inskrivning av rätt 
ning i fast egendom eller 29 § lagen till luft{ arlyg. 
om inskrivning av rätt till luftfartyg 
sägs. Förbud, som nu sagts, skall 
tecknas å inteckningshandlingen, 
där icke denna av inteckningshava-
ren överlämnas till utmätningsman-
nen för att av honom uppvisas. Ko.~t-
naden för sådant uppvisande även-
som för anskaf {ande av särskild in-
teckningshandling å den utmätta an-
delen i inteckningen vare boi·genären 
pliktig att förskjuta, där utmät-
ningsmannen det äskar. 

75 §.1 

Skall fordran - - - - -- - - - - - i förvar. 
Ulmiiles annan fordran eller rät

tighet, tage ock utmätningsmannen i 
förvar handling, som tjänar till bevis 
om fordringen eller riittigheten, där 
sådan handling finnes att tillgå, och 
teckne i protokollet förbud för den, 
från vilken fordringen eller rättighe
ten skall utgå, att giva något därav 
ut till annan än utmätning:nnanncn 
eller den, till vilken i följd av utmät-

' Senaste lydelse 1936: SD. 

Utmätes annan fordran eller rät
tighet, tage ock utmätningsmannen i 
förvar handling, som tjänar till bevis 
om fordringen eller råttighctcn, dår 
sådan handling finnes att tillgå, ock 
leckne i protokollet förbud fiir den, 
från vilken fordringen eller riittighc
len skall utgå, att giva något clärav 
ut till :urnan ån ulmätningsmannen 
eller den, till vilken i följd av utmät-
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ningen gäldenärens rätt kan komma 
att övergå; och varde sedan protokol
let genom utmätningsmannen till
ställt den, vilken förbudet meddelas 
skall; vare doclc borgenären pliktig 
att, där utmätningsmannen det äs
kar, kostnaden för förbudets delgi
vande förskjuta. 

(Föreslagen lydelse) 

ningen gäldenärens rätt kan komma 
alt övergå; och varde sedan protokol
let genom utmätningsmannen till
ställt den, vilken förbudet meddelas 
skall. 

77 §.1 

Då utmätning av lös egendom är 
fullbordad så som sägs i 67 c § 1 
mom. eller 73-76 §§, njuter borge
nären förmånsrätt i det utmätta ef
ter vad som stadgas i 17 kap. 8 § 
handelsbalken, såvitt ej utmätning
en enligt vad nedan sägs eller eljest 
går åter eller undanröjes. 

Då utmätning av lös egendom är 
fullbordad så som sägs i 67 c § 1 
mom. eller 73-76 §§, njuter borge
nären förmånsrätt i det utmätta ef
ter vad som stadgas i förmånsrätts/a
gen (1970: 979). 

Finner utmätningsmannen - - - - - - - ägde rum. 
Om åtgärd - - - - - - - - - - över utmätningen. 

77 a §.2 

Har domstol eller lagsökningsdo
mare fastställt intecknad fordran till 
betalning ur fast egendom, vare så 
ansett som hade egendomen blivit ut
mätt. 

Har domstol fastställt att förfallen 
fordran skall utgå med särskild för
månsriitt i fast egendom, skall egen
domen anses utmätt. 

78 §. 
Vid utmätning av hus, tomt, jord 

eller vattenverk må ej ett från annat 
så söndras, att det som över är, var
der för ägaren onyttigt. Ej heller må 
växande gröda, vä:rande skog eller 
annat, som till fast egendom hörer, 
tagas i miit annorledes än genom ut
mätning av egendomen eller nyttjan
derätt till jorden. 

Tillbehör till fastighet får ej tagas 
i mät annat än genom utmätning av 
fastigheten. Rätt till växande gröda 
eller annan ännu iclce fallen avkast
ning av fast egendom som tillkom
mer nyttjanderättslzavare får ej ta
gas i mät för dennes skuld annat än 
genom utmätning av nyttjanderät
ten. 

82 §.3 
överlåter någon sin fasta egendom 

till annan, må, innan nye ägaren 
sökt lagfart, överlålelsen ej lligöra 
hinder för egendomens utmätande 
för förre ägarens gäld. 

1 Senaste !Yrlelsc 1968: 623. 
• Senaste 1:,.delsc 193i: 452. 
• Senaste l~,'dclse 1968: 693. 

Den som har lagfart på fast egen
dom antages vara ägare till egendo
men, om det ej styrkes att den tillhör 
annan. 
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Sölces å överlåtelse, som före ut
mätningen skett, lagfart samma dag, 
då utmätningen verkställes, eller sist 
å den allmänna rättegångsdag för 
lagfartsärenden, som näst cfler fjor
ion dagar från utmätningen infaller; 
då vare ej utmätningen gällande 
emot nye ägaren, med mind1·e egen
domen på grund av inteckm'ng häf
tar för fordran, som utsökes, eller 
fordringen eljest är sådan att, efter 
ty i lag i övrigt stadgas, egendomen 
därför Jzäfiar, ändå att den kommit 
ur gäldenärens Jzand. Har aul:tion till 
egendomens försäljning blivit kun
gjord att hållas innan den rätte
gångsdag, som nämnd är, inträffar, 
eller å samma dag, åligge dock nye 
ägaren att före auktionen överlåtel
sen anmäla ocJz sin åtkomsthandling 
i lmvudskrift eller besannad avskrift 
för auktions{ örrättaren uppvisa. 
Sker ej sådan anmälan, vare utmät
ningen emot nye ägare gällande, iin
dä. att lagfart sökes å tid, som förut 
är sagd. 

Göres av nye ägaren anmälan, på 
sätt nu stadgat är, eller har överlå
telsen blivit för auktions{ örräilaren 
kunnig innan han utsatt dag för 
egendomens försäljning, skall, därest 
överlåtelsens verkan mot utmät
ningen är beroende därpå, att lagfart 
kommer att sökas å tid, som 01Jan är 
sagd, auktions{ örriittaren lä ta med 
försäljningen anstå till dess sig visat, 
om lag{ arten sijkes. 

Har överlåtelsen om{ attal rätt till 
andel i inteckning, som tillkom 
överlåtaren såsom ägare au inteck
nade egendomen, åligger det nye äga
ren, där lzan vill freda andelen från 
utmätning för förre ägarens gäld, att 
s6ka lagfart å överlåtelsen och göra 
anmälan såsom i 2 mom. sägs, och 
skall vad i 3 mom . . ~tadgas liga mot
svarande tillämpning. 

(Föreslagen lydelse) 

Tvist om äganderätten till fast 
<'gendom, varå gäldenären har lag
fart eller vartill Jzan har f ångeshand
ling, utgör ej hinder mot utmätning. 
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82 a §. 

Beror överlåtelse av fast egendom 
av villkor som ännu ej är uppfyllt, 
utgör överlåtelsen ej hinder mot ut
mätning av egendomen för fordran 
hos överlåtaren. Utmätningen omfat
tar i sådant fall även överlåtarens 
rätt mot den som förvärvat egendo
men. Uppfylles villkoret, gäller ut
mätningen därefter endast överlåta
rens rätt mot förvärvaren. 

Utmatning av f asl egendom får 
även äga mm för fordran hos den 
som förvärvat egendomen, fastän 
hans förvärv beror av villkor. Går 
gäldenärens förvärv åter, omfattar 
utmätningen därefter endast den rätt 
som han i sådant fall har mot den 
som överlät egendomen. 

83 §. 
Om den förmånsrätt utmätning av 

fast egendom medför skils i 17 kap. 
9 § handelsbalken. 

Utmätning av fast egendom är 
fullbordad när beslut därom med
delats och medför därefter för
månsrätt enligt förmånsrätts/agen 
(1970: 979). 

I fall som avses i 82 a § slwll den 
andra parten underrättas om utmät
ningen och förbud meddelas honom 
att betala eller återbetala köpesldl
ling eller utge annat, som på grund 
av avtalet kan tillkomma gäldeniiren, 
till annan än utmälningsmannen el
ler överexelmtor, om målet är an
hängigt där. Först när så skett med
för utmätningen förmånsrätt i den 
rätt som gäldenären har eller kan 
komma att få mot den andra par
ten. 

86 §.1 

Har borgeniiren, när intecknad 
fordran fastställts till betalning ur 
fast egendom, icke sist två månader 
efter det beslutet vann laga kraft be
gärt försäljning eller tvångs{ örvalt
ning av egendomen, förfaller den 
verkan som beslutet enligt 77 a § 
medfört. 

1 Senaste lydelse 1!)63: ~55. 

Har borgenär, när fordran fast
ställts att utgå med särskild för
månsrätt i fast egendom, icke senast 
två månader efler det beslutet vann 
laga kraft begärt försäljning av egen
domen, förfaller den verkan som be
slnlet enligt 77 a § medfört. 
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Borgenär, som begär försiiljning, 
är pliktig att förete lagakraflbevis 
samt i huvudskrift den handling på 
grund varav betalning blivit sökt. Ef
terkommer han ej föreläggande 
härom, avskrives framställningen. 

(Föreslagen lydelse) 

Borgenär, som begär försäljning, 
är pliktig att förete lagakraftbevis 
samt, i förekommande fall, ford
ringsbevis och pantbrev i huvud
skrift. Efterkommer han ej föreläg
gande härom, avskrives framställ
ningen. 

88 c §.1 
I mål om utmätning skall utmä~

ningsmannen skyndsamt vidtaga vad 
på honom ankommer för att utmät
ningen skall verkställas. Såvitt möj
ligt skall utmätningsförrättni'ng hål
las inom fyra veckor från det utmät
ningsmannen mottog de i 54, 54 a el
ler 55 § nämnda handlingarna. Läm
nar borgenären anstånd med utmät
ningen och fortfar anståndet utöz1er 
sex månader från nämnda tidpunkt, 
är ansökningen förfallen. 

Sedan utmätning skett, åligger det 
utmätningsmannen eller, om målet 
är anhängigt hos överea:ekutor, 
denne att utan onödigt uppehåll vid
taga erforderliga åtgärder för att för
säljning skall komma till stånd. Om 
ej hinder möter eller uppslwv med
delas enligt vad nedan stadgas, skall 
försäljning ske inom två månader 
från utmätningen; dock skall beträf
fande fast egendom, fartyg som sägs 
i 9-'1- §, luf tfartyg oclz intecknade re
servdelar till luftfartyg i stäUet gälla 
en tid av fyra månader från utmät
ningen eller, när intecknad fordran 
fastställts till betalning ur fast egen
dom, från det försäljning av egendo
men begärdes. 

Kan av särskild anledning antagas 
att utmätt egendom kommer att säl
jas till 11nderpris eller finnes, att gäl
denären av särskild orsak huvudsak
ligen utan egen skuld råkat i betal
ningssvåriglzeter som kunna antagas 
vara av tillfällig natur, eller äro el
jest synnerliga skäl till uppskov, 
äger utmätningsmannen eller över-

' Senaste lydelse 1963: 255. 

Utmätningsförrättning skall om 
möjligt hållas inom fyra veckor från 
det att utmätningsmannen mottog de 
handlingar som anges i 54, 54 a eller 
55 §. Lämnar borgenären anstånd 
med utmätningen och fortfar an
ståndet över sex månader från mot
tagandet av handlingarna, är ansök
ningen förfallen. 

Utmätt lös egendom bör säljas 
inom två månader från utmätningen, 
om ej hinder möter eller utmätnings
mannen eller, om målet är anhängigt 
hos överexekutor, denne på begäran 
ger anstånd. Beträffande fartyg som 
avses i 94 § skall dock gälla en tid av 
fyra månader från utmätningen. 

Anstånd med försäljning får bevil
jas på begäran av borgenären eller 
gäldenären. På begäran av gäldenä
ren får anstånd beviljas endast om 
borgenären medger det eller sär
skilda skäl föreligga. Utan synnerli
ga slciil får anstånd ej beviljas utöver 
sex månader eller, beträffande fartyg 
som avses i 9,~ §, ett år från utmät
ningen. 

I fråga om tid för försäljning av 
l11ftfartyg och intecknade reservdelar 
till luftfartyg eller av fast egendom 
finnas särskilda bestämmelser. 
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exekutor, hos vilken målet är an
hiingigt, medgiva uppskov med för
säljningen på viss tid, såframt icke 
borgeniirens rätt till betalning även
tyras eller hans riitt eljest otillbörligt 
åsidosättes. Uppskov som nu sagts 
må ejutsträckas utöver se;i; månader 
från den tidpllnkt som angivits i 2 
mom. Medgivandet må förenas med 
särskilda villkor och, om anledning 
förekommer därtill, återkallas. 

överexekutor äger, därest f örelig
gande omständigheter påkalla det, 
förordna om ytterligare uppskov med 
försäljningen. Det åligger utmät
ningsman att, om skäl till sådant 
uppskov förekommer i ett av honom 
handlagt mål, göra anmälan därom 
hos överexekutor. 

Lämnar borgenären anstånd med 
försäljningen och fortfar anståndet 
utöver sex månader från den tid
punkt som angivits i 2 mom., skall 
utmätningen gå åter eller, när ford
ran fastställts till betalning ur fast 
egendom, den verkan varom i 77 a .§ 
sägs förfalla. 

Sedan tid för anstånd eller upp
skov gått till ända, skall utmätnings
man eller överexekutor, hos villcen 
målet är anhängigt, s}älvmant före
taga detta. 

(Föreslagen lydelse) 

88 d §. 
Om sökandens fordran ocb den 

kostnad för vilken denne svarar be
talas innan den utmätta egendomen 
sålts, förfaller frågan om egendo
mens f örsiiljning. 

Medel som gäldenären i målet be
talar till utmiitningsmannen anses 
utmälta i målet, om ej betalningen 
skett med uillkor som strider här
emot. Om målet är anhängigt hos 
överexekutor, gäller detsamma i 
fråga om medel som betalas till 
denne eller till utmätningsmannen. 
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89 §.1 

Försäljning av utmätt egendom Försäljning av utmiitt lös egendom 
skall ske på offentlig auktion utom i skall ske på offentlig auklion utom i 
fall som avses i 96 a §. fall som avses i 96 a §. 

Om försäljning - - - - - - - särskild lag. 
Om försäljning av utmätt fast 

egendom meddelas likaledes bestäm
melser i särskild lag. 

91 §.1 

Kungörelse om - - - -- - - - - - - är sagd. 
Har giildenären tillkommande rätt Har gäldenären tillkommande rätt 

till andel i inteckning i hans fas ta till andel i inteckning i hans luftfar
egendom eller i hans luftfartyg eller tyg eller därtill hörande reservdelar 
därtill hörande reservdelar blivit ut- blivit utmätt, låte utmälningsman
mätt, låte ulmälningsmannen an- nen anskaffa särskild intecknings
skaffa särskild inteckningshandling handling å det gäldenären tillkom
å det gäldenären tillkommande be- mande beloppet, där laga hinder där
loppet, där laga hinder däremot icke emot icke möter; skall sådan hand
mötcr; skall sådan handling anskaf- ling anskaffas, må ej förr än det 
fas, må ej förr än det skett kungö- skett kungörelse om auktionen ut
rclse om auktionen utfärdas. Skall färdas. Skall försäljning ske av in
försäljning ske av inteckningshand- teclmingshandling, vilken tagits i 
ling, vilken tagits i mät ho:s någon, mät hos någon, som enligt hand
som enligt handlingen är personligen lingen är personligen ansvarig för 
ansvarig för det däri förskrivna be- det däri förskrivna beloppet, åligger 
loppet, åligger det utmätningsman- det utmätningsmannen, där ej med 
nen, där ej med gäldenärens sam- gäldenärens samtycke handlingen 
tycke handlingen säljes med bibehål- säljes med bibehållande av hans 
]ande av hans ansvarighet, att, innan ansvarighet, att, innan handlingen 
handlingen utlämnas till köparen, utlämnas till köparen, förse dcnsam
förse densamma med påskrift, var- ma med påskrift, varigenom gäldc
igcnom giildenären frikallas från an- nären frikallas från ansvarighet. 
svarighet. 

Skall fartyg - - - - - - - - - ske kan. 
Vid försäljning - - - -- - - - - med flygpost. 
Om egendom - - - - -- - - - - - genast sändas. 
Är fråga - - - - - - - - - - angående verksamheten. 

1 Senaslc lydelse 1!J()i: 140. 

91 a §. 
Vid utmätning av ägarhypotek i 

fast egendom skall pantbrevet tagas i 
förvar eller, om annan än den inteck
nade fastighetens ägare innehar 
pantbrevet, förbud meddelas inneha
varen att utlämna det utan tillstånd 
av 11tmätningsmannen. Utmätningen 
är full bordad först när så skett. 
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2 Riksdagen 1971.1 saml. Nr 20 

(Föreslagen lydelse) 

Den fasta egendom vari ägarhypo
teket gäller skall tagas i anspråk, om 
borgenären yrkar det inom en månad 
från det att beslut meddelades om 
utmätning av ägarhypoteket. När ut
miitningsmannen meddelat beslut 
om att den fasta egendomen tages i 
anspråk, anses den utmätt. Om bor
genären ej inom niimnda tid yrkat 
att den fas ta egendomen tages i an
språk eller yrkande därom återlwl
las, skall det utmälta ägarhypoteket 
pantförskrivas till honom enligt 
91 b .§. 

Råder tvist huruvida ägarhypotek 
för gäldenären föreligger, skall ut
mätningsmannen, om skäl äro 
därtill, förelägga utmätningssökan
den att inom en månad efter det att 
föreläggandet delgivits honom vid 
domstol som anges i 10 kap. 10 .§rät
tcgångsbalken väcka talan mot gäl
deniiren och den som bestrider den
nes rätt. Innan tvisten blivit avgjord 
genom dom som vunnit laga kraft 
får beslut om fastighetens tagande i 
anspråk meddelas eller pantför
skrivning av ägarl1ypoteket ske en
dast om rätten förklarar hinder ej 
miita däremot. 

Efter kommer ej utmälningssökan
den föreläggande enligt 3 mom. och 
iir ej talan i saken väckt av annan 
part, går utmätningen åter. 

91 b §. 
Pant{ örskrivning av ägarhypotek 

sker genom att utmätningsmannen 
till borgenären utfärdar bevis att 
pantbrevet utgör pant för dennes 
fordran och överlämnar pantbrevet 
till honom eller, om annan än f astig
lzetens ägare innehar detta, under
rii.ttar innehavaren om pant{ örskriv
ningen. I underrättelsen skall anges, 
alt innehavaren ej får utlämna 
handlingen till skada för borgenären. 
Ägarhypotek som tillkommer ägare 
av andel i fastighet får ej pantför
skrivas för sig. 
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95 §.1 

Den, som - - - - - - -- - - - ånyo utropat. 
Vad av - - - - - - - - - - till godo. 
Varder ej sist å det sammanträde, Varder ej sist å det sammanträde, 

varom förut är sagt, köpeskillingen varom förut är sagt, köpeskillingen 
till fullo gulden eller anstånd lämnat till fullo gulden eller anstånd lämnat 
efler ty nyss är sagt, vare köpet ogillt efter ty nyss är sagt, vare köpet ogillt 
och besörje genast auktionsförrälla- och besörje genast auktionsförrätta
ren, att fartyget varder till försälj- ren, att fartyget varder till förs~-ilj
ning ånyo utlyst, som i 90 och 91 §§ ning ånyo utlyst, som i 90 och 91 §§ 
sägs. Går fartyget vid nya utropet till sägs. Går fartyget vid nya utropet till 
mindre än den förra köpeskillingen mindre än den förra köpeskillingen 
med laga ränta därå från den dag, då med laga ränta d~irå från den dag, då 
betalning sist bort ske, ersätte förre betalning sist bort ske, ersätte förre 
köparen skillnaden; går fartyget till köparen skillnaden; går fartyget till 
mera, have förre köparen ej rätt till mera, have förre köparen ej rätt till 
överskottet. Kostnaden för senare överskottet. Kostnaden för senare 
försäljningen skall ock av förre kö- försäljningen skall ock av förre kö
paren gäldas, där den ej kan genom paren gäldas, där den ej kan genom 
överskott å köpeskillingen goltgöras. överskott å köpeskillingen gottgöras. 
Är pant eller borgen ställd för köpe-
skillingen, låte auktions{ örrättaren, 
där sådant erfordras till gäldande av 
vad förre köparen utgiva bCr, oför-
dröjligen försälja panten i den 
ordning, som om utmätta lösören 
stadgas, eller utsöka borgensförbin-
delsen hos löftes mannen. 

Varder köpeskillingen - -- - - - - - gälden övertagit. 

139 §.2 

Borgenär som, när lös egendom ut
mättes för annans fordran, hade 
panträtt i egendomen utan att ha den 
under panträtt i handom eller som 
ägde rätt att kvarhålla egendomen 
till säkerhet för sin fordran, är berät
tigad att få betalning ur l<öpeskil
lingen enligt vad som anges nedan, 
såvida han framställt )Tkande därom 
före auktionen eller, om egendomen 
sålts under hand, före köpeskillings
fördelningen. Svarar utmätt egen
dom för företagsinteckning, äger in
teclmingshavaren erhålla betalning 
ur köpeskillingen, om han framställt 
yrkande därom inom tid som nyss 

1 Senaste lydelse 1917: 307. 
• Senaste lydelse 1967: 140. 

Borgenär som, när lös egendom ut
mättes för annans fordran, hade 
panträtt i egendomen utan att ha den 
under panträtt i handom eller som 
ägde rätt att kvarhålla egendomen 
till säkerhet för sin fordran, är berät
tigad att få betalning ur köpeskil
lingen enligt vad som anges nedan, 
såvida han framställt yrkande därom 
före auktionen eller, om egendomen 
sålts under hand, före köpeskillings
fördelningen. Svarar utmätt egen
dom för företagsinteckning, äger in
teckningshavaren erhålla betalning 
ur köpeskillingen, om han framstiillt 
yrkande därom inom tid som nyss 
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angivits. Vad sist sagts gäller dock ej 
i den mån sådan betalning måste an
ses obehövlig för att trygga inteck
ningshavarens och efterföljande in
teclmingshavares rätt. Vid pröv
ningen härav skall hänsyn tagas 
även till sådan egendom som gälde
nären på annat sätt än genom före
tagsinteckningen ställt som säkerhet 
för inteckningshavarens fordran. 
Skall under konkurs fartyg eller 
gods i fartyg eller i luftfartyg säljas 
utmätningsvis, äger även borgenär 
som för sin fordran har förmånsrätt 
enligt 17 kap. 4 § handelsbalken rätt 
att erhålla betalning ur köpeskil
lingen, om han framställer yrkande 
därom före auktionen. 

(Föreslagen lydelse) 

angivits. Vad sist sagts gäller dock ej 
i den mån sådan betalning måste an
ses obehövlig för att trygga inteck
ningshavarens och efterföljande in
teckningshavares rätt. Vid pröv
ningen härav skall hänsyn tagas 
även till sådan egendom som gälde
nären på annat sätt än genom före
tagsinteckningen ställt som säkerhet 
för inteckningshavarens fordran. 
Skall under konkurs fartyg eller 
gods i fartyg eller i luftfartyg säljas 
utmätningsvis, äger även borgenär 
som för sin fordran har förmånsrätt 
enligt 10 eller 11 § förmånsrättslagen 
(1970: 979) rätt att erhålla betal
ning ur köpeskillingen, om han 
framställer yrkande därom före auk
tionen. 

Har fartyg- - - - - - - - - lid innestår. 

140 a §. 
Har fartyg sålts efter nytt utrop i 

fall som avses i 95 § och är förre in
roparen ersättningsskyldig, skall er
sätfningsbeloppet i den mån det in
flutit fördelas tillika med köpeskil
lingen. 

143 §.1 

Ha medel influtit genom särskild 
försäljning av tillbehör eller såsom 
avkastning av fast egendom, skall så
dan tillgång fördelas samtidigt med 
köpeskillingen för fastigheten. Har i 
fall, som avses i 95 eller 130 §,fartyg 
eller fast egendom försålts efter nytt 
utrop och är förre inroparen skyldig 

· att utgiva ersättning, skall ersätt
ningsbeloppet, såvitt detsamma gul
dits av honom eller influtit genom 
försäljning av pant eller utsökande 
av borgen, fördelas tillika med köpe
skillingen. 

Har försäljning av fastighet icke 
kommit till stånd, skall samman
träde för fördelning av tillgång som 
nu angivits hållas på tid som före-

t Senaste lydelse 1967: 140. 

När fastighet sålts på auktion, 
skall sammanträde för fördelning av 
den kontanta köpeskillingen, behål
len avkastning och andra influtna 
medel hållas på den dag som kun
gjorts tidigare. Fördelningen sker i 
enlighet med sakägarförteckningen, 
om det ej framgår att fordran un
derstiger vad som upptagit.<; i för
teckningen. Har fordran eller kost
nad som, om den blivit anmäld i 
tid, bort upptagas i förteckningen 
anmälts senare, får betalning utgå 
av återstoden. 

Har utmätt fastighet sålts under 
hand, skall den kontanta köpeskil
lingen och andra tillgängliga medel 
fördelas i första hand enligt köpe-
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skrives i 142 § eller, om auldi'on icke 
hållits, så snart som möjligt. Bel1ål
len avkastning skall f ördelm~ enligt 
de grunder som i 7 kap. föreskrivas 
för fördelning av medel vilka influtit 
under tvångs{ örvaltning. Ersätt
ningsbelopp som avses i 1 mom. and
ra punkten skall, sedan kostna
derna för förfarandet betalats, an
vändas till betalning av utmätnings
sökandens fordran. Uppstår över
skott, skall det fördelas på samma 
sätt som nyss angivits om avkast
ning. 

Sammanträde enligt 2 mom. skall, 
när auktion ej hållits, kungöras på 
sätt föreskrives i 142 § 2 mom. andra 
punkten. 

(Föreslagen lydelse) 

villkoren och i övrigt enligt de 
grunder som gälla för upprättande 
av sakägarf örteckning. 

Avbrytes förfarandet innan utmätt 
fastighet sålts, fördelas tillgängliga 
medel enligt 1 mom., om bevaknings
sammanträde hållits och fördelning 
äger rzzm på den dag som kungjorts 
tidigare och i annat fall enligt de 
grunder som gälla för upprättande 
av sakägarf örteclming. Vid fördel
ning av andra medel än behållen kö
peskilling för särskilt sålda tillbehör 
har dock annan borgenär än sölwn
den rätt att få betalning endast för 
ränta och kostnader, om hans ford
ran är fören ad med panträtt på 
grund av inteckning. 

I fall som avses i 2 mom. skall för
delningssammanträde hållas så snart 
som möjligt. Det skall utlysa.~ minst 
två veckor i förväg på lämpligt sätt 
och sakägarna skola, när skäl före
ligga därtill, uppmanas att anmäla 
sina ansprdl• senast vid sammanträ
det. Detsamma gäller i fall .wm avses 
i .'I mom., om ej bevakningssam
manfräde hållits och fördelnings
sammanträde äger rum på den dag 
som kungjorts tidigare. 

illölcr hinder att verkställa fördel
ning på utsatt sammanträde, skall 
nytt sammanträde hållas så snart 
som möjligt och, om dagen ej genast 
bestämmes, på lämpligt sätt kungö
ras minst två veckor i förväg. 

143 a §. 
Om säkerhet för handpenning 

ställts hos överexelwtor och ogulden 
del av köpeskillingen ej betalas se
nast på bestämd dag, skall överexe
kutor göra bruk av säkerheten, om 
det behövs för betalning av vad förre 
köparen har att svara för. Säkerhe
ten skall därvid tagas i anspråk på 
det sätt som finnes ändamålsenligt. 
Pant får säljas i den ordning som 
gäller för utmätt lös egendom. Bor
gen får utsökas. överexekutors be-
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slut i nämnda hänseenden får ome
delbart verkställas. 

Bestämmelserna i 1 mom. äga mot
svarande tillämpning, när sakägare 
har lämnat .~äkerliet för belopp som 
skall fördelas samtidigt med köpe
skilling. 

144 §.1 

Vid sammanträde, varom förut är 
sagt, avgive förrättningsmannen re
dogörelse dels för den tillgång, som 
skall fördelas, dels ock för de ford
ringar, för vilka anspråk på betal
ning ur köpeskillingen blivit anmält 
eller utdelning ändock må beräknas; 
skolande, där fråga är om fast egen
dom, borgenärsförteckningen därvid 
lända till efterrättelse. Därefter äge · 
tillstädesvarande borgenärer samt 
gäldenären, där han när är, att an
draga vad de till bevakande av sin 
rätt akta nödigt. 

Vid sammanträde, varom förut är 
sagt, avgive förrätlningsmannen re
dogörelse dels för den tillgång, som 
skall fördelas, dels ock för de ford
ringar, för vilka anspråk på betal
ning ur köpeskillingen blivit anmält 
eller utdelning ändock må beräknas. 

150 §.2 
Skall ur köpeskillingen för utmät

ningsvis såld lös egendom utdelning 
ske för fordran, som icke är förfallen 
och därå ränta icke skall gäldas före 
förfallodagen, eller ocJ;: allenast för 
ränta eller annan dylik fordran, som 
ej är till kapitalet bestämd, varde 
fordringen beräknad efter de i 110 § 
stadgade grunder. 

Skall ur köpeskillingen för utmät
ningsvis såld lös egendom utdelning 
ske för fordran, som icke är förfallen 
och därå ränta icke skall gäldas före 
förfallodagen, varde fordringen be
räknad till det belopp som efter fem 
procents årlig ränta utgör dess värde 
vid fördelningen. Motsvarande gäl
ler, om utfäst ränta är lägre än fem 
procent. 

Till vilka----------i sjölagen. 

151 §.3 

Är fråga om fordrans eller för ford
ran beviljad intecknings giltighet 
beroende på särskild prövning eller 
avgjord genom beslut, som ej vunnit 
laga kraft, eller är inteckning för 
fordran sökt men ej beviljad, varde 
vad å fordringen enligt förmånsrätts
ordningen belöpa kan vid fördelning-

' Senaste lydelse 1912: 211. 
• Senaste lydelse 1928: 164. 
• Senaste lydelse 1946: 814. 

Är fråga om fordrans eller inteck
nings giltighet beroende på särskild 
prövning eller avgjord genom beslut, 
som ej vunnit laga kraft, eller är in
teckning sökt men ej beviljad, var
de vad enligt f örmånsrättslagen 
(1970: 979) å fordringen eller in
teckningen belöpa kan vid fördel-
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en avsatt, intill dess frågan om bor- ningen avsatt, intill dess frågan om 
genärs rätt blivit slutligen avfdord. borgenärens rätt blivit slutligt av

gjord. 
Finnes eljest - - - - - - - - honom fritt. 
Är fordran - - - - - -- - - eller förfallit. 

154 §.1 

Klander mot utmätningsmannens Bifalles talan mot utmätnings-
fördelningsförslag eller övcrexeku- mans fördelningsförslag eller över
tors beslut i fördelningsfråga gälle ej exekutors beslut i förclelningsfrågan, 
för annan än den, som klandret gälle det till förmån även för den 
väckt. som ej själv väckt sådan talan. 

156 §.2 

Är auktion på utmätt fai:t egen
dom överklagad, får ej utan köpa
rens medgivande utdelning ur köpe
skillingen lyftas annat än mot pant 
eller borgen. När tillbehör till fastig
het sålts för sig, skall vad som nu 
sagts äga motsvarande tiIHimpning 
beträffande utdelning ur köpeskil
lingen för tillbehöret intill dfss tiden 
för klagan över försäljningen utgått 
eller förd klagan blivit prövad. 

När utmätt fast egendom sålts, får 
ej utan köparens medgivande utdel
ning ur köpeskillingen lyftas annat 
än mot pant eller borgen innan för
säljningen vunnit laga kraft. När till
behör till fastighet sålts för sig, äger 
vad som nu sagts motsvarande till
lämpning beträffande utdelning ur 
köpes_killingen för tillbehöret. 

158 §.B 
Belopp, som jämlikt 151 § blivit 

vid fördelningen avsatt för någon 
borgenärs fordran, skall ofördröjli
gen i riksbanken nedsättas på sätt 
särskilt är stadgat. Har borgenärens 
anspråk blivit godkänt genom dom 
eller utslag, som ej vunnit lalla kraft, 
vare han dock berättigad att beloppet 
mot pant eller borgen lyfta. I annat 
fall må på överexekutors prövning 
ankomma, huruvida beloppet, innan 
fråga om rätt därtill blivit avgjord, 
må mot pant eller borgen lyftas, vare 
sig av den borgenär, för vUken det 
blivit avsatt, eller av annan, vilken 
på grund av bestämmelse, varom i 
152 §sägs, medlen kunna tillfalla. 

1 Senaste lydelse 1912: 211. 
1 Senaste lydelse 1967: 140. 
• Senaste lydelse 1912: 211. 

Belopp som enligt 151 § blivit av
satt för borgenärs fordran får, om 
borgenärens anspråk godlcänts au 
domstol, mot pant eller borgen lyftas 
av honom utan hinder av att avgö
randet ej vunnit laga kraft. överexe
kutor kan tillåta borgenären att även 
i annat fall mot pant eller borgen 
lyfta beloppet utan hinder av att frå
gan om rätten därtill ej blivit slut
ligt avgjord. Vill borgenären i så
dant fall ej lyfta beloppet, kan mot
svarande tillstånd ges annan som 
medlen enligt 152 § kunna tillfalla. 
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159 §.1 
111 ed el, som vid köpeskillings för

delning blivit borgenär tillagda, men 
icke av honom lyftas, skola i riks
banken nedsättas på sätt särskilt är 
stadgat. 

Är utdelning - - - - - - - - - kunna tillfalla. 

160 §.2 
111 ed el, som jämlikt 158 och 159 §§ Med el som influtit i utsöknings-

skola i riksbanken nedsättas, må, där mål skola utan dröjsmål insättas i 
någon rättsägare det äskar, insättas i bank mot ränta. Föreligger anled
bankinriittning, som av överexekutor ning antaga att utbetalning kommer 
godkännes, för att där mot ränta in- att ske inom två veckor från det 
nestå, under den tid överexekutor be- medlen influtit, behöver insättning i 
stämmer; och komme räntan den bank dock ej ske. 
borgenär till godo, som finnes till Räntan på belopp som innestår för 
medlen berättigad. borgenärs räkning tillkommer borge

nären. 

161 
När betalning utfallit på fordran, 

för vilken egendomen häftar på 
grund av inteckning, skall anteck
ning därom göras på intecknings
handlingen, när denna företes för 
lyftning av inteckningshavaren till
kommande belopp. 

1 Senaste lydelse 1917: 307. 
• Senaste lydelse 1912: 211. 
• Senaste lydelse 1967: 140. 

§.3 
När betalning skall lyftas i utsök

ningsmål, skall iakttagas vad som i 
allmänhet gäller om skyldighet för 
borgenär att förete eller återställa 
fordringsbevis eller säkerhet som 
lämnats för fordran. 

Har betalning utfallit på fordran 
för vilken pantbrev i fast egendom 
överlämnats som pant, skall borge
nären även när han ej är .Ykyldig att 
återställa panten förete pantbrevet, 
om ej undantag medgives. Det
samma gäller i fråga om skuldebrev 
som är intecknat i annan egendom, 
när slcyldighet att förete eller åter
ställa skuldebrevet ej följer av 1 
mom. 

När den som förvärvat fast egen
dom åberopar överenskommelse med 
borgenär om avräkning på köpeskil
lingen, äga 1 och 2 mom. motsva
rande tillämpning vid överexekutors 
prövning av överenskommelsen. 
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166 p 
11! ed el, som till utmätningsman in

flutit och borgenär tillkomma, skola, 
utom i fall, som i 159 .§ sägs, hos ut
mätnings mannen hållas borgenären 
tillhanda under två veckor från den 
dag borgenären äger rätt att medlen 
utfå. Varda medlen ej under denna 
tid av borgenären lyftade, ~kola de 
ofördröjligen av utmätningsmannen 
i riksbanken nedsättas på ~·ätt sär
skilt är stadgat; och äge utmätnings
mannen sedermera att med beviset 
om nedsättningen till borgenären re
dovisa. Där f ordringsbevis, som för 
utmätnings vinnande blivit av borge
när avlämnat, bör efter målets hand
läggning till honom återställas, skall 
handlingen lws utmätningsmannen 
hållas borgenären tillhanda under 
den tid, som ovan sagts; och gälle i 
övrigt om sådan handling vad nyss 
är om influtna medel stadgat. 

Försummar borgenär att ur ut
mätt egendom taga betalning, have 
ej rätt till ränta från den tid det av 
honom berott att · betalnina njuta, 
där ej på grund av stadgandct i 160 .§ 
sådan ränta må honom tillkomma. 

Har någon fått lyfta köpeskillings
medel, innan frågan om bättre rätt 
därtill blivit slutligen prövad, och 
finnes han sedan pliktig att det lyf
tade eller någon del därau återbära, 
gälde ränta efter sex för lmndra om 
året. 

Om någon fått lyfta medel innan 
frågan om bättre rätt därtill blivil 
slntligt avgjord och han blir skyldig 
att helt eller delvis återbära medlen, 
.~kall han betala sex procents årlig 
ränta på beloppet. I fall som avses i 
1.59 .~ är den som lyft medlen dock ej 
skyldig att, om borgenären seder
mera anmäler sig, betala ränta för 
längre tid än från det att utmiil
ningsmannen eller överexef..:zztor 
krävt återbetalning. 

181 §.2 

överexekutor äge makt alt, när 
skäl därtill äro, sätta fast egendom 
och vad därtill hörer unde:r förbud 
att säljas eller skingras. Är synnerlig 
fara, alt det, som under sådant för-

1 Senaste lydelse 1917: 307. 
• Senaste lydelse 1921: 301. 

överexckutor äge makt att, när 
skäl därtill äro, sätta fast egendom 
och vad därtill hörer under förbud 
att säljas eller skingras. Är synnerlig 
fara, att det, som under sådant för-
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bud satt är, genom vanvård eller an
norledes i större mån försämras, vare 
lag, som i 81 §andra stycket sägs. 

(Föreslagen lydelse) 

bud satt är, genom vanvård eller an
norledes i större mån försämras, kan 
överexekutor förordna syssloman att 
omhändertaga och förvalta egendo
men. 

184 §.1 

Finner överexekutor skäl att i 
kvarstad sätta avrad, hyra eller 
ränta, som av fast egendom faller, 
varde, på sätt i 81 § första stycket 
sägs. syssloman tillsatt att medlen 
uppbära och förbud den betalnings
skyldige kungjort. Den som blivit 
satt till syssloman skall tillse, att ut
skyld eller avgift, som bör för egen'." 
domen gäldas och under kvarstadsti
dcn ti.ll betalning förfaller, gulden 
varder. 

Finner överexekutor skiil att i 
kvarstad sätta arrendeavgift, hyra el
ler annan avkastning som av fast 
egendom faller, varde syssloman till
satt att medlen uppbära och förbud 
den betalningsskyldige kungjort att 
utge avkastningen till annan än syss
lomannen. Den som blivit satt till 
syssloman skall tillse, att utskyld el
ler avgift, som bör för egendomen 
gäldas och under kvarstadstiden till 
betalning förfaller, gulden varder. 

198 §.2 

All nödig kostnad för utmätning 
samt utmätt egendoms vård och för
säljning, så ock för köpeskillingens 
fördelning skall ur köpeskillingen 
för den utmätta egendomen gäldas. 
Kostnad, som ej sålunda gulden var
der, skall ao sökanden betalas, och 
må beloppet, där det ej är förskjutet 
eller vid anfordran gäldas, hos ho
nom utmätas. Skall av flera gemen
samt intecknade egendomar någon 
särskilt säljas för gäldande av ford
ran, som äger sämre rätt än den ge
mensamma inteckningen, och har i 
anledning därav inteckningshavaren 
yrkat försäljning av de andra egen
domarna, skall, där försäljning ej 
kommer till stånd, den, som påkallat 
den särskilda försäljningen, vidkän-
nas lie la kostnaden. 

Kostnaden för utmätning och det 
fort satta förfarandet skall utgå ur 
köpeskillingen för den utmätta egen
domen, behållen avkastning eller 
andra tillgängliga medel. ](an kost
naden ej uttagas på detta sätt, skall 
den betalas av utmätningssökanden 
eller, om den avser åtgärd som annan 
begärt, av denne och får omedelbart 
utmätas. När fråga är om försäljning 
av fastighet som besväras av gemen
sam inteckning och annan fastighet 
indragits i förfarandet men försälj
ning ej kommer till stånd, skall dock 
den som inlett förfarandet svara för 
hela kostnaden, om han har sämre 
rätt än den som begärt indragningen. 

Sökes utmätning - - - - - - - underrätta ulmätningsmannen. 
Ej vare utmätningsman pliktig att Den som begär utmätning är skyl-

verkställa utmätning å dom eller ut- dig att förskjuta kostnaden för åt
slag, som eJ vunnit laga kraft, med gärden. Kostnaden för annan åtgärd 
mindre kostnaden för förrättningen i målet skall förskjutas av den som 
förskjutes av sökanden. Den, som be- begär åtgärden, om utmätningsman
gär utmätning av fast egendom eller nen eller överexekutor påkallar det. 

1 Senaste lydelse 1921: 301. 
• Senaste lydelse 1955: 23·1. 

2t Riksdagen 1971. 1 saml. Nr 20 
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luftfartyg eller intecknade reservde
lar till sådant fartyg eller od'- verk
ställighet av dom eller utslag. varige
nom intecknad fordran fastställts till 
betalning ur fast egendom, vare, 
ändå att domen eller utslaget äger 
laga kraft, pliktig att på anfordran 
förskjuta erforderligt belopp till be
st ridande av fiirrättningslwstnaden. 
Äska.~ jämlikt 70 eller 71 .§ konkurs
lagen, att i konkursboet ingående 
egendom, som nu är sagd, utmät
ningsvis säljes, skall ock kostnaden 
på anfordran förskjutas. 

.4.ll nödig kostnad för försäljning 
a1J lös egendom, å vilken la[J•ts lwar
stad eller vilken ställts under sking
rings( örbud, skall, där det äskas, av 
sökanden förskjutas, och skall i öv
rigt beträffande sådan kostnad vad 
enligt första stycket gäller om ko.~t
nad för utmätt lös egendoms försälj
ning äga motsvarande tillämpning. 

(Föreslagen lydelse) 

Betalas ej f vrskott inom f iirelagd 
tid, får verkställigheten instiillas. 
Om försäljning av lltmätt egendom 
inställes av sådan anledning, kan ut
mätningsmannen eller överc.txlmlor 
besluta att utmätningen skall gå 
åter . 

199 §.1 

Kostnad fiir annan förrättning, än 
i 198 .§ omf örmäles, skall, där utmät
ningsmannen det äskar, förskjutas 
au den som åtgärden sökt. 

J.r i dom eller utslag, som skall 
verkställas annorlede.~ än grnom ut
mätning, f örcskrif t given, att verk
ställigheten skall ske på den tap
pande partens kostnad: då skall ock 
bevislig och niidig kostnad hos ho
nom av utmätningsmannens ultagas. 

1 Senask lydelse Hl12: 211. 

Om beslllt, som skall verkstiillas 
på annat sätt än genom zztmätning, 
innehåller föreskrift att verkställig
lieten skall ske på den tappande par
tens bekostnad, skall utmiitnings
mannen utmäta kostnaden hos lw
nom. J(ostnad för försäljning av lös 
egendom som tagits i kvarstad eller 
ställts under skingrings{ örbud skall 
utgå ur behållningen. 

/{ostnad som ej kunnat uttagas en
ligt 1 mom. skall betalas av sökanden 
oclz får omedelbart utmätas hos ho
nom. 

Sökanden iir skyldig alt f iirskollc
ra kostnaden, om utmidningsman-
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nen begiir det. Om förskott ej betalas 
inom förelagd tid, får uerkställiglze
ten inställas. 

201 §.1 

Vill gäldenär eller borgenär klaga 
över utmätning, skall lzan inkomma 
till öuerexekutor med klagoskri( t 
inom tre veckor från den dag, då han 
erhöll del av protokoll eller bevis om 
utmätningen. 

Vill gäldenär eller borgenär klaga 
lzos överexekutor över beslut om ut
mätning, skall lzan göra det inom tre 
veckor från den dag, då han erhöll 
del av beslutet. Detsamma gäller be
slut om att fastighet tages i anspråk 
enligt 91 a §. 

Vidtages rättelse - - - - - - - - - om åtgården. 
När utmätning - - - - - - - viss tid. 

Den som före ulmälning au fast 
egendom f öruäruat egendomen från 
gäldenären får ej klaga lzos öuerexe
kntor över utmätningen sedan egen
domen sålts men är of örlzindrad att 
klaga över utmätningen i samband 
med klagan över försäljningen i den 
ordning som anges i 213 §. 

209 §.2 
I mål varom i 201, 202 eller 203 § 

förmäles, skall överexekutors slut
liga utslag givas å dag, som genom 
anslag sist dagen förut kungjord bli
vit. Underrättelse om tiden, då utsla
get kommer att meddelas, varde in
förd i en därtill inrättad bok, som 
skall utan särskild begäran vara till
gänglig för allmänheten. 

I mål 01n klagan över beslut om ut
mätning eller om att f astigllet tages i 
anspråk enligt 91 a §samt i mål som 
avses i 201 § 2 mom. eller 203 § skall 
överexekutors utslag sändas till par
terna samma dag som det meddelas. 

210 §.3 

Ej må klagan över utmätning Ej må klagan över utmätning 
hindra förrättningens fullbordan el- hindra förrättningens fullbordan el
ler egendomens försäljning eller stäl- ler egendomens försäljning eller !da
lande under tuångsf örualtning, eller gan över annan av utmålningsman 
klagan över annan av utmätnings- vidtagen åtgård verka uppehåll däri, 
man vidtagen åtgård verka uppehåll med mindre övcrexekuLor annor
däri, med mindre överexekutor an- lunda förordnar. 
norledes förordnar. 

Utslag, varigenom - - - - - - - - - - förordnat därom. 
1 Senaste lydelse 1.968: 623. 
• Senaste lydelse 1937: 452. 
• Senaste lydelse 1963: 255. 



44 Kungl. Ma]:ts proposition.nr 20 år 1971 
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211 §.1 

Nöjes ej part åt överexekutors be
slut i utsökningsmål, äger han be
svära sig däröver i hovrätten. Har be
slutet meddelats av Konungens be
fallningshavande i län, som hör un
der skilda hovrätter, skall fullföljd 
ske i den hovrätt till vilken målet 
kan hänföras på grund av belägenhe
ten inom dess domkrets av utmät
ningsmans tj änstgöringsområde, av 
fast egendom, som målet berör eller 
vars köpeskilling eller avkastning är 
i fråga, eller av ort för verkställig
hets- eller handräckningsåtgärd. Kan 
hovrätts behörighet ej sålunda be
stämmas, skall fullföljd ske, om den 
mot vilken åtgärd sökts har att svara 
i tvistemål i allmänhet vid domstol 
inom länet i den hovrätt under vil
ken domstolen hör och eljest i den 
hovrätt under vilken den stad hör, 
där Konungens befallningshavande 
har sitt säte. Det åligger överexeku
tor, då slutligt utslag gives eller då 
auktion hållits av honom eller då i 
annan ordning särskild försäljning 
av f astighetstillbehör skett, 11.tt med
dela underrättelse om vad som är att 
iakttaga vid ändrings sökande samt 
ävenlyret, om det försummas. Vad 
Konungens befallningshavande i fall 
då länet hör under skilda hovrätter 
angivit om behörig hovrätt skall 
lända till efterrättelse. 

Nöjes ej part åt överexekutors be
slut i utsökningsmål, äger han be
svära sig däröver i hovrätten. Har be
slutet . meddelats av Konungens be
fallningshavande i län, som hör un
der skilda hovrätter, skall fullföljd 
ske i den hovrätt till vilken målet 
kan hänföras på grund av belägenhe
ten inom dess domkrets av utmät
ningsmans tjänstgöringsområde, av 
fast egendom, som målet berör, eller 
av ort för verkställighets- eller hand
räck.ningsåtgärd. Kan hovrätts behö
righet ej bestämmas på det sättet, 
skall fullföljd ske, om den mot vil
ken åtgärd sökts har att svara i tvis
temål i allmänhet vid domstol inom 
länet, i den hovrätt under vilken 
domstolen hör och eljest i den hov
rätt under vilken den stad hör, där 
Konungens befallningshavande har 
sitt säte. Det åligger överexekutor, då 
slutligt utslag gives eller då auktion 
hållits eller då i annan ordning för
säljning skett, att meddela underrät
telse om vad som är att iakttaga vid 
ändrings sökande samt äventyret, 
om det försummas. Vad Konungens 
befallningshavande i fall då länet 
hör under skilda hovrätter angivit 
om behörig hovrätt skall lända till 
efterrättelse. 

över utslag - - - - - -- - - - talan däremot. 
Ej må - - - - - - - ·- - utmätningsman behörig. 

213 §.1 

Vill någon överklaga övcrexeku- Vill någon överklaga överexeku-
tors slutliga utslag i fråga om fördel- tors slutliga utslag i mål som anges i 
ning av köpeskilling för fmit egen- 209 § skall han inkomma till över
dom eller av medel, som avse.~ i 143 § exekutor med besvärsinlaga inom tre 
2 mom. eller i 7 kap., eller på klagan veckor från den dag då utslaget Ji1ed
över utmätning eller förslag till för- delades. 
delning av köpeskilling, skall han in-
komma till överexekutor med bc-
svärsinlaga inom tre veckor från den 
dag då utslaget meddelades. 

1 Senaste lydelse 1967: HO. 



Kungl. Maj:ts proposition nr 20 år 1971 45 

(Nuvarande lydelse) 

Den som vill klaga över auktion, 
som överexekutor hållit, eller över 
särskild försäljning av fastighetstill
behör i annan ordning skall in
komma till överexekutor med sin be
svärsinlaga inom tre veckor från för
sälj ningsdagen. Besvär över borge
närs{ örteckningen skola dock, när de 
ej avse bestämmande av lägsta budet 
eller andra villkor för försäljningen, 
anföras i den ordning som är före
skriven för klagan över överexeku
tors utslag i fråga om köpeskillings 
fördelning. 

(Föreslagen lydelse) 

Den som vill klaga över auktion, 
som överexekutor hållit, eller försälj
ning som överexekutor verkställt i 
annan ordning skall inkomma till 
övcrexekutor med sin besvärsinlaga 
inom tre veckor från försäljningsda
gcn. Besvär över sakägarf örteckning 
som ej avse upphävande av auktion 
få dock ej anföras annat än i sam
manlwng med klagan enligt 3 mom. 

Den som vill överklaga överexe
kutors utslag i fråga om fördelning 
av medel som avses i 140, 140 a eller 
143 § skall inkomma till överexeku
tor med besvärsinlaga inom tre vec
kor från den dag då utslaget med
delades. 

218 §.1 

Sedan besvär - - - - - - - - - 1 mom. sägs. 
Vad i - - - - - - - - - - eller beslut. 

Om besvär anförts över försälj
ning som övercxekutor verkställt, 
kan hovrätten förordna att fortsatt 
verkställighet tills vidare ej får äga 
rum innan slutligt utslag meddelas. 

1. Denna lag träder i kraft den 1januari1972. 
2. Har ägarhypotek utmätts men försäljning därav ej ägt rum före ikraft

trädandet, tillämpas de nya bestämmelserna, om ej annat följ er av punkt 4. 
Tid som anges i 91 a § 2 mom. räknas därvid från ikraftträdandet. 

3. Pantförskrives enligt 91 b § skuldebrev som enligt äldre bestämmelser 
är intecknat i fast egendom, upphör personligt betalningsansvar på grund av 
skuldebrevet. 

4. Har fast egendom eller andel i inteckning utmätts före ikraftträdandet, 
tillämpas 82 § i sin äldre lydelse. 

5. Har intecknad fordran före ikraftträdandet fastställts till betalning ur 
fast egendom, äger 86 § i sin nya lydelse motsvarande tillämpning. 

6. Ärende, som rör utmätt fast egendom och är anhängigt hos utmätnings
man vid ikraftträdandet, skall överlämnas till överexekutor, sedan utmät
ningsmannen har fullgjort vad som åligger honom enligt äldre bestämmelser. 

7. Har auktion på fast egendom hållits före ikraftträdandet, tillämpas äld-

1 Senaste lydelse 1963: 255. 
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re bestämmelser i fråga om inropares förpliktelser samt köpeskillingens för
delning och vad som har samband därmed. 

8. Skall fartyg eller gods i fartyg eller i luftfartyg säljas utmätningsvis un
der konkurs, tillämpas äldre, lydelsen av 139 §, om konkursansökningen 
gjorts före ikraftträdandet. 

9. Har fördelningsförslag framlagts av utmätningsmannen eller beslut i 
fördelningsfråga meddelats av överexekutor före ikraftträdandet, tillämpas 
äldre lydelsen av 154 §. 

10. Har tvångsförvaltning hegiirls före ikraftträdandet, tiIHirnpas äldre be
stämmelser därom. 

11. Vad som i 184 §i dess nya lydelse sägs om kvarstad på avkastning till
lämpas också beträffande ränta som på grund av utfästelse enligt äldre be
stämmelser ulgår av fast egendom. 

12. Bestämmelsen i 201 § 4 mom. Lillämpas ej, om egendomen utmätts före 
ikrafttriidandct. 211, 213 och 218 §§ tillämpas i sin äldre lydelse i fråga om 
klagan över utslag som meddelats eller försäljning som verkställts före 
ikraftträdandet. 

13. Bestämmelserna i 88 c :~ äger icke tillämpning i fråga om uttagande av 
böter, viten eller annan med brott förenad påföljd, som innefattar bctal
ningsskyl<lighet, och icke heller vid indrivning av vad som i mål eller ärende 
vid domstol eller eljest i samband med rättegång utgått av allmänna medel 
och som enligt domstolens beslut skall återgäldas. 

14. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift 
som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, tillämpas i stället den nya be
stämmelsen. 

3) Förslag 

till 

Lag 

om ändring :i lagsökningslagen (1946: 808) 

Härigenom förordnas, att 1, 2, 3 och 13 §§ lagsökningslagen (1946: 808) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

1 §.1 

För fordran - - - - - ·- - - - - nedan sägs. 
Borgenär som för sin fordran har Om för fordran som anses i första 

inteclming äger också genom lagsök- styclcet skriftligen upplåtits panträtt 
ning söka betalning ur den egendom i fast egendom, kan borgenären 
vari inteckningen gäller. genom lagsökning söka betalning ur 

1 Senaste lydelse 1967: 142. 

egendomen. Har borgenären för ford
ringe·n inteckning i fartyg eller luft-
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fartyg eller reservdelar till luftfartyg 
eller f iiretagsinteclming, kan han 
genom lagsökning söka betalning ur 
elen egendom vari inteckningen gäl
ler. 

Vad i denna lag sägs om giildcnä
ren tillämpas vid lagsökning enligt 
andra stycket på ägaren av den egen
dom ur vilken betalning sökes. 

2 §. 
Lagsökning skall göras skriftligen 

hos allmän unclerriitt. Ansökningen 
skall innehålla uppgift om borgenä
rens namn, yrke, hemvist och post
adress samt gäldenärens namn och, 
där s{t kan ske, dennes yrke, hemvist 
och postadress, så ock fordringens 
belopp och elen ränta som fordras. 
Borgenären angive ock de omstän
digheter som betinga rättens behö
righet, om clenna ej framgår av vad 
eljest anföres. Vicl ansökningen skall 
fogas styrkt avskrift av den handling 
varå fordringen grundas. 

Ansiikningen skall jämte avskrift 
av f ordringslwndlingen avliimnas i 
två exemplar och vara egenhiindigt 
undertecknad av borgenären eller 
hans omhud. Är endast elt exemplar 
ingivel, <m1hrsi">rje rföten mot stad
gad m·gift erfonlerlig avskrift, och 
giille den i målet lika med huvud
skril'L. 

Lagsökning skall göras skriftligen 
hos allmiin underräl L. Ansökningen 
skall innehålla uppgift om borgenä
rens namn, yrke, hemvist och post
adress samt gäldenärens namn och, 
där så kan ske, dennes yrke, hemvist 
och postadress, så ock fordringens 
belopp och den riinla som fordras. 
Borgentiren angive ock de omstän
cligheler som betinga rtittens behö
righet, om denna ej framgår av vad 
eljest anföres. Vid ansökningen skall 
fogas styrkt avskrift av handling 
varå fordringen grundas ocli, då be
talning enligt 1 §andra stycket sökes 
ur fast egendom, av handling varige
nom panträtt i egendomen upplåtits . 

.Ansökningen skall j fön te avskrift 
som angivcs i första stycket avläm
nas i två exemplar och vara egenhän
digt undertecknad av borgenären el
ler hans ombud. Är endast ell ex
emplar ingivet, ombesiirje rällen mot 
stadgad avgift erforderlig avskrift, 
och gälle den i målet lika med hn
vwlskrift. 

3 §. 
Finnes den åberopade liandlingen 

icke inncfalla heYis om fordran eller 
prövar rii.llen eljest hinder möta för 
upptagande av ansökningen, skall 
den avvisas; bevis därom skall teck
nas å ena exemplaret av ansiik
nin«en. t> . 

Finnas åberopade handlingar icke 
innefatta bevis om fordran eller rätt 
till betalning ur angiven egendom el
ler prövar rätten eljest hinder möta 
att upplaga ansökan enligt 1 § första 
eller andra stycket, skall den avvisas. 
Bevis därom skall tecknas å ena ex
emplaret av ansökningen. 
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

13 §.1 

Äro ej sådana skäl för handen att 
målet hör hänskjutas till rättegång, 
skall betalningsskyldighet åläggas 
gäldenären; avser lagsöknin9en be
talning ur egendom vari inteckning 
gäller, skall rätten fastställa ford
ringen till betalning ur egendomen. 

Äro ej sådana skäl för handen att 
målet bör hänskjutas till rättegång, 
skall betalningsskyldighet åläggas 
gäldenären. Ifall som avses i 1 § and
ra stycket skall fastställas att ford
ringen skall utgå med förmånsrätt i 
egendomen i den omfattning som 
gäller enligt lag. 

Denna lag träder i kraft den 1januari1972. 
Om inteckningshandling som rör fast egendom vid ikraftträdandet utgör 

pant för fordran, får lagsökning äga rum enligt 1 § andra stycket i dess nya 
lydelse, även om fordringen ej grundas på skriftligt bevis eller panträttsupp
låtelsen ej skett skriftligen. Målet skall hänskjutas till rättegång, om det görs 
invändning som hänför sig till fordringen eller panträttsupplåtelsen samt 
borgenärens rätt finnes stridig. 

4) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom förordnas, att 33 kap. 5 § rättegångshalkcn skall ha nedan an
givna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

33 KAP. 
5 §.2 

Tredskodom delgives genom rät
tens försorg endast 

om den innebär att inteckncrd ford
ran fastställes till betalning ur fast 
egendom, tomträtt eller vattwf alls
rätt, 

om den part som yrkat tredskodo
men begär det, eller 

om part åtnjutit fri rättegång. 

Tredskodom delgives genom rät
tens försorg endast 

om den innebär att fordran fast
ställes att utgå med särskild för
månsrätt i fast egendom eller tomt
rätt, 

om den part som yrkat tredskodo
men begär det, eller 

om part åtnjutit fri rättegång. 

Denna lag träder i kraft den 1januari1972. 
Vid tillämpning av 33 kap. 5 § skall vattenfallsrätt anses likställd med 

tomträtt. 
1 Senaste lydelse 1967: 142. 
• Senaste lydelse 1970: 429. 
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5) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i konkurslagen (1921: 225) 

Härigenom förordnas i fråga om konkurslagen ( 1921: 225 )1, 
dels att 4 och 68 §§skall upphöra att gälla, 
dels att 24, 29, 31, 33, 70, 71, 73, 76, 78, 138, 143, 195 och 216 §§ skall ha 

nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

24 §.2 

Har innan beslut om egendomsav
träde meddelats egendom blivit ut
mätt till gäld ande av fordran, för vil
ken borgenären hade panträtt i egen
domen, skall verkställigheten fortgå 
utan hinder av konkursen. 

Där i andra fall utmätning skett å 
fast egendom eller å far tyg eller luft
{ ar tyg eller å gods i fartyg eller luft
f ar tyg eller å intecknade reservdelar 
till luftfartyg, skall verkställigheten 
fortgå, så vida ej efter ty i 68 § sägs 
framställning om dess inställande 
göres innan försäljning av egendo
men ägt rum. 

Har eljest utmätning skett å lös 
egendom, upplzöre utmätningsmans 
befattning med egendomen, utan så 
är att denna blivit försåld före ovan
nämnda besluts meddelande. 

1 Senaste lydelse av 4 § 1967: 144. 
• Senaste lydelse 1955: 236 (jfr 1955: 629). 

Har utmätning skett innan beslut 
om egendomsavträde meddelats, 
skall verkställigheten fortgå utan 
hinder av konkursen, om ej annat 
följer av andra eller tredje stycket. 
Om utmätningssökanden ej hade 
panträtt och den förmånsrätt som 
han vunnit genom utmätningen skall 
gå åter, skall belopp, som enligt ut
sökningslagen (1877: 31 s. 1) skolat 
utgivas till utmätningssökanden el
ler annan borgenär som ej hade 
panträtt, i stället redovisas till för
valtaren. 

Verkställigheten skall på begäran 
av förvaltaren uppskjutas, om det 
behövs för att borgenärers rätt skall 
kunna tillvaratagas eller eljest syn
nerliga skäl föreligga. Begäran om 
uppskov får göras även av borgenär, 
vars rätt kan bero därav. Om auktion 
är utsatt, slwll konkursboet betala 
kostnad som blir onyttig genom upp
slwvet. 

Om utmätningssökanden ej hade 
panträtt och den förmånsrätt som 
han vunnit genom utmätningen skall 
gå åter, skall även utmätningen gå 
åter, om förvaltaren begär det innan 
egendomen blivit såld. 
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( :\'1warande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

29 §.1 

Ilar gäldenären - - - - - - konkursboet åter. 
Har borgenär under ovan angiven Om borgenär under ovan angiven 

tid sökt inteckning i gäldenärens tid sökt inlcckning av skuldebrev för 
egendom för fordran, vid vars till- fordran, vid vars tillkomst sådan sä
komst sådan säkerhet ej betingats, kerhet ej betingats, är borgenären 
och är ej fråga om inteckning, som pliktig att på talan av konkursboet 
inom den i 11 kap. 2 § jordabalken antingen återsl~illa inteckningshand
sladgade tid sökts för fordran, som lingen till boet eller också tillhanda
där avses, är borgenären pliktig att hålla inteckningshandling angående 
på talan av konkursboet antingen luftfartyg för utbyte enligt vad som 
återställa inteckningshandlingen till är föreskrivet därom samt handling, 
boet eller också tillhandahålla in- på grund varav inteckning i fartyg 
tcckningshandling angående fast eller företagsintcckning sökts, för in
egendom eller luftfartyg för verkstäl- teckningens dödande. 
/ande av utbyte enligt vad som är fö-
reskrivet därom samt handling, på 
grund varav inteckning i fartyg eller 
förelagsinteckning sökts, för inteck-
ningens dödande. 

Vad sålunda - - - - - - - om konkursansökningen. 
Vad i - - - - - - - -- - - till pensions stiftelse. 

31 §. 
Har inom treltio dagar innan kon

kursansökningen gjordes eller under 
tiden därefter till dess beslutet om 
egenclomsavträde meddelades egen
dom blivit för någon borgenärs ford
ran i mät tagen och har borgenären 
aenom utmätningen erhållit betal
ning, gånge den betalning på talan av 
konkursboet åter. 

Har inom trettio dagar innan kon
kursansökningen gjordes eller under 
tiden därefter till dess beslu let om 
egendomsavträde meddelades egen
dom tagits i mät .för borgenärs ford
ran, skall den förmånsrätt eller be
talning som vunnits genom utmiit
ningen på talan av konkursboet gå 
åter. Har borgenär ej fått betalning 
niir den rätt som vunnits genom ut
mätningen skall gå åter, behöver sär
skild talan dock ej väckas. 

33 §.2 

Har vid - - - konkursansökningen gjordes. 
Där dödsbos egendom blivit av- Där dödsbos egendom blivit av-

trädd till konkurs på ansökn'mg, som trädd till konkurs på ansökning, som 
gjorts inom en månad från det gjorts inom en månad från det 
bouppteckning förrättades eller ti- bouppteckning förrättades eller ti~ 
den därför tilländagick eller, om ef- den därför lilländagick eller, om ef
ter ansökning inom sålunda stadgad ter ansökning inom sålunda stadgad 
lid egendomen blivit avträdd till för- lid egendomen blivit avträdd till för
valtning av boutrcdningsman, inom vallning av boutrcdningsman, inom 

1 Senaste lydrlsr 1967: 533. 
' Senaste lydelse 1933: 324. 
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(Nuvarande lydelse) 

en månad från det boulredningsman 
förordnades, skall, ändå att rätt till 
återvinning ej föreligger enligt vad 
förut i delta kapitel är sagt, avtal, 
som för dödsboet slutits till skada för 
borgenärerna, på talan av konkurs
boet återgå, om den, med vilken avta
let ingicks, hade skälig anledning till 
antagande, att dödsboet var på obe
stånd. Har, efler dödsfallet, borgenär 
till skada för övriga borgenärer er
hållit betalning eller fått utfäst pant 
till sig överlämnad, skall i konkursen 
vad nyss är sagt om återgång av avtal 
iiga tillämpning. Är inteckning sökt i 
diidsbocts egendom på grund av 
medgivande, som lämnats efter döds
fallet eller som av den döde givits för 
fordran, vid vars tillkomst sådan sä
kerhet ej betingats, och är ej fråga 
om inteckning, som inom den i 11 
kap. 2 .~ jordabalken stadgade tid 
sökts f iir fordran, som där avses, 
skall, diir konkurs inträffar såsom 
nyss sagts, städse gälla vad i 29 § är 
st~ulgat om inteckning. 

(Föreslagen lydelse) 

en månad från det boulredningsman 
förordnades, skall, ändå att rätt till 
återvinning ej föreligger enligt vad 
förut i detta kapitel är sagt, avtal, 
som för dödsboet slutits till skada för 
borgenärerna, på talan av konkurs
boet återgå, om den, med vilken avta
let ingicks, hade skälig anledning till 
antagande, att dödsboet var på obe
stånd. Har, efter dödsfallet, borgenär 
till skada för övriga borgenärer er
hållit betalning eller fått utfäst pant 
till sig överlämnad, skall i konkursen 
vad nyss är sagt om återgång av avtal 
äga tillämpning. Är inteckning av 
skuldebrev sökt i dödsboets egendom 
på grund av medgivande, som läm
nats efter dödsfallet eller som av den 
döde givits för fordran, vid vars till
komst sådan säkerhet ej betingats, 
skall, där konkurs intr~iffar, såsom 
nyss sagts, städse gälla vad i 29 § är 
stadgat om inteckning. 

70 §. 
Finnes i boet fast egendom, äge 

förvaltaren hos vederbörande myn
dighel äska försäljning därav i den 
ordning utsökningslagen bestämmer. 
Egendomen må jämväl säljas i an
nan ordning, så framt förvaltaren 
finner del för boet fördelaktigare och 
r~itlens omlmdsman till försälj
ningen Himnar bifall; vägrar han bi
fa Il, begäre förvaltaren borgenårer
nas s:untycke. Ej må i något fall för
säljning av fast egendom ske annor
ledes iin å auktion, med mindre gäl
denären det medgiver. 

Har auktion å fast egendom, som 
hiir till boet, hållits i den ordning ut
sökningslagen bestämmer utan att 
försäljning kommit till stånd, må 
förvallaren underlåta att vidtaga yt
krligare åtgärder för egendomens 
försäljning. Har auktion i nyss
nämnda ordning ej ägt rum, men 

Finnes i boet fast egendom, ägc 
förvaltaren hos vederbörande myn
dighet begära försäljning därav i den 
ordning som gäller för utmätt sådan 
egendom. Egendomen må jämväl säl
jas i annan ordning, såframt förval
taren finner det för boet fördelakti
gare och rättens ombudsman till för
säljningen lämnar bifall; vägrar han 
bifall, begäre förvaltaren borgenärer
nas samtycke. När det lämpligen kan 
ske, skall förvaltaren inhämta gälde
närens mening beträffande försälj
ningen. 

Har auktion å fast egendom, som 
hör till boet, hållits i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egendom 
ut.an att försäljning kommit till 
stånd, må förvaltaren underlåta att 
vidtaga ytterligare åtgärder för egen
domens försäljning. Har auktion i 
nyssnämnda ordning ej ägt rum, 
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(Nuvarande lydelse) 

föreligger anledning till antagande, 
att sådan auktion ej kommer att leda 
till försäljning, äge förvaltaren med 
samtycke av ombudsmannen under
låta alt föranstalla om egendomens 
avyttrande, där de borgenärer, som i 
konkursen bevakat fordringar, för 
vilka egendomen häftar enligt 17 
kap 9 § handelsbalken eller 11 kap. 
2 § jordabalhen eller som skola ur 
egendomen utgå med förmånsrätt 
fram( ör intecknad fordran, det till
städja. 

Varder auktion å boets fasta egen
dom utsatt att hållas i den ordning 
utsökningslagen stadgar, åligge det 
förvaltaren att före auktionen eller, 
där jämlikt 102 §samma lag särskilt 
sammanträde skall hållas, före det 
sammanträde till auktions{ örrätta
ren avlämna behållning, som under 
konkursen av egendomen uppkom
mit, så ock före konkursen uppkom
men behållning, som på grund därav 
att verkställighet, varom i 24 §andra 
stycket förmäles, inställts blivit till 
förvaltaren överlämnad. Behållning, 
som ej sålunda avlämnas, skall, där 
egendomen försålts vid auktion, som 
nyss sagts, tillhandahållas auktions
förrättaren före det sammanträde, 
då fördelning au köpeskillingen skall 
äga rum, men eljest innan sl11tlig ut
delning sker överlämnas till överexe
kutor att på sätt och i den ordning 
utsölmingslagen bestämmer i fråga 
om medel, som influtit under tvångs
förvaltning, emellan rättsägarne för
delas. 

(Föreslagen lydelse) 

men föreligger anledning till anta
gande, att sådan auklion ej kommer 
att leda till försäljning, äge förvalta
ren med samtycke av ombudsman
nen underlåta att föranstalta om 
egendomens avyttrande, där de bor
genärer som i konkursen bevakat 
fordringar, vilka skola utgå med sär
skild förmånsrätt eller bättre rätt ur 
egendomen, samtycka därtill. 

Varder auktion å boets fasta egen
dom utsatt att hållas i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egen
dom, åligge det förvaltaren att före 
bevalmingssammanträdet avlämna 
behållning, som under konkursen av 
egendomen uppkommit. Behållning 
som ej avlämnas före bevaknings
sammanträdet skall, om egendomen 
säljes, avlämnas före tillträdesdagen 
och i annat fall innan slututdelning i 
konkursen sker. 

Förvaltaren skall även senast vid 
bevakningssammanträde för auktion 
på fast egendom anmäla arvode, an
nan kostnad och i konkursen beva
kade fordringar som böra beaktas 
vid egendomens försäljning. I den 
mån det är påkallat skall han också i 
ärendet föra talan för borgenärer 
som ha förmånsrätt enligt 10 eller 
11 § förmånsrättslagen (1970: 979). 
Förvaltaren skall genom brev under-
1·äita borgenär om anmälan som han 
gör eller yrkande som han framstäl
ler på dennes vägnar. 

71 §.1 

Vill förvaltaren - - - - - - - - - kan ske. 
Lös egendom - - - - -- - - - försäljningen beroende. 
Samtycke som - - - - ·- - - gäldenärens rörelse. 
Skall helt fartyg eller gods i fartyg Skall helt fartyg eller gods i fartyg 

säljas, äge förvaltaren, där fartyget säljas, äge förvaltaren, där fartyget 
finnes å ort inom riket, hos 1Jederbö- finnes å ort inom riket, begära för
rande utmätningsman äska försälj- säljning i den ordning som gäller för 

1 Senaste lydelse 1967: 144. 
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(Nuvarande lydelse) 

ning i den ordning, som om dylik 
egendom, den där blivit utmätt, sär
skilt är stadgad. Är fartyg, som skall 
säljas, intecknat för gäld, må det ej 
säljas annorledes än utmätningsvis, 
!lled mindre inteckningshavare, vil
kens fOl"dran ej kan till fullo gäldas, 
likväl samtycker till försäljningen 
samt, om fartyget inköpts av annan, 
för inteckningens dödande avlämnar 
inteckningshandlingen till den, som 
utses av honom och köparen. 

Är fråga om försäljning av luftfar
tyg eller av intecknade reservdelar 
till sådant fartyg och finnes cgendo-
1nen inom riket, skall vad i 70 § 
första och andra styckena sägs äga 
motsvarande tillämpning. Vill för
yaltaren, ehuru auktion ej ägt rum i 
den ordning som för utmätt sådan 
egendom är stadgad, med ombuds
mannens samtycke underlåta att för
anstalta om egendomens avyttrande, 
skall dock därtill lämnas tillstånd av 
de borgenärer, som i konkursen be
vakat fordran, för vilken egendomen 
på grund av inteckning häftar eller 
n1ed vilken är förenad luftpanträtt i 
egendomen eller varmed följer rält 
att såsom säkerhet kvarhålla egendo
n1en eller förmånsrätt som i 17 kap. 
4 § lwndelsbalken sägs. Gods i luft
fartyg skall säljas i samma ordning 
som gods i sjögåcnde fartyg. 

Skall gäldenären tillkommande 
rätt till andel i inteckning som belas
tar hans fasta egendom eller luftfar
tyg eller till sådant fartyg hörande 
reservdelar säljas, låte förvaltaren 
innan försäljning sker anskaffa sär
skild inteckningshandling å det gäl
denären tillkommande ,beloppet, där 
laga hinder däremot icke möter. 
Skall försäljning ske av intecknings
handling, som innehaves av gäldenä
ren och för vilken han är personligen 
ansvarig, vare förvaltaren pliktig alt, 
d[ir ej gäldenären medgiver, att 
handlingen må försäljas med bibe
hållande av hans ansvarighet, förse 

(Föreslagen lydelse) 

utmätt sådan egendom. Är fartyg, 
som skall säljas, intecknat för gäld, 
må det ej säljas annorledes än ut
mätningsvis, med mindre inteck
ningshavare, vilkens fordran ej kan 
till fullo gäldas, likväl samtycker till 
försäljningen samt, om fartyget in
köpts av annan, för inteckningens 
dödande avlämnar inteckningshand
lingen till den, som utses av honom 
och köparen. 

Är fråga om försäljning av luftfar
tyg eller av intecknade reservdelar 
till sådant fartyg och finnes egendo
men inom riket, skall vad i 70 §. 
första och andra styckena sägs äga 
motsvarande tillämpning. Vill för
valtaren, ehuru auktion ej ägt rum i 
den ordning som för utmätt sådan 
egendom är stadgad, med ombuds
mannens samtycke underlåta att för
anstalta om egendomens avyttrande, 
skall dock diirlill lämnas tillstånd av 
de borgenärer, som i konkursen be
vakat fordran, för vilken egendomen 
på grund av inteckning häftar eller 
med vilken är förenad luftpanträtt i 
egendomen eller varmed följer r~ilt 
att såsom säkerhet kvarhålla egendo
men eller förmånsrätt enligt .10 eller 
11 § f örmånsrättslagen (1970: 979) 
Gods i luflfarlyg skall säljas i samma 
ordning som gods i sjögåcnde fartyg. 

Skall gäldenären tillkommande 
rätt till andel i inteckning som belas
tar hans luftfartyg eller till sådant 
fartyg hörande reservdelar säljas, 
låte förvaltaren innan försäljning 
sker anskaffa särskild intecknings~ 
handling å det giildenärcn tillkom
mande beloppet, där laga hinder där
emot icke möler. Skall försäljning 
ske av inteckningshandling, som in
nehaves av gäldenären och för vilken 
han är personligen ansvarig, vare 
förvaltaren pliktig alt, där ej gälde
nären medgivcr, att handlingen må 
försälj as med bibehållande av hans 
ansvarighet, förse handlingen med 
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(Nuvarande lydelse) 

handlingen med påskrift, varigenom 
gäldenären frikallas från a::isvarig
het. 

(Föreslagen lydelse) 

påskrift, varigenom gäldenären fri
kallas från ansvarighet. 

Bestämmelserna i 70 § sista styc
ket äga motsvarande tillämpning, 
när gäldenären tillhörig lös egendom 
under konkursen skall säljas i den 
ordning som gäller för utmätt .-;ådan 
egendom. Vad där sägs om talan för 
borgenärer gäller även borgenärer 
som ha förmånsrätt enligt 12 .§· för
månsrätts/agen. 

73 §.1 

Har borgenär - - - - -- - - - som influtit. 
Vill ej borgenären föranstalta om Vill ej borgenären föranstalta om 

försiiljningen, äge förvaltaren därom försäljningen, äge förvaltaren därom 
besörja. Dock inå inteckning i fast besörja. Dock må inteckning i lufl
egendom eller i luftfarlyg eller re- fartyg eller reservdelar till sådant 
servdelar till sådant fartyg, vilken fartyg, vilken blivit av ägaren till den 
blivit av ägaren till den intecknade intecknade egendomen lämnad så
egendomen lämnad såsom pant, icke som pant, icke av förvaltaren säljas, 
av förvallaren säljas, utan iige han utan äge han allenast låta sälja den 
allenast låta sälja den rätt till andel i rätt till andel i inteckningen, som cf
inteckningcn, som efter ty särskilt är ter ty särskilt är stadgat må till-
stadgal må tilkomma gäldeniiren. komma gäldenären. 

76 §.1 

Finner förvallaren det i i1 § före
skrivna kungörelsesätt icke vara äg
nat att bereda kungörelsen nödig of
fentlighet, ankomme på honom att 
vidtaga de ytterligare åtgärder, som 
må anses erforderliga. Skulle han i 
något fall anse tillfyllest, att auktio
nen kungörcs i mindre ulsträclming 
än i nämnda paragraf stadgas, be
gäre samtycke därtill av rättens om
budsman. Inskränkning i fråga om 
kungörande av auktion å fast egen
dom eller luftfartyg eller intecknade 
reservdelar till sådant fa:rtyg må 
dock icke äga rum utan gäldenärens 
samtycke; ej heller må sådan in
skränlming ske beträffande kungö
rande av auktion å annan lös egen
dom, vari borgenär har panträtt eller 
annan särskild förmånsrätt, som i 17 

1 Senaste lydelse 1955: 236 (j fr 1955: 629). 

Finner förvaltaren det i 74 § före
skrivna kungörelsesätt icke vara äg
nat att bereda kungörelsen nödig oi'
f entlighet, ankomme på honom alt 
vidtaga de ytterligare åtgärder, som 
må anses erforderliga. Skulle han i 
något fall anse tillfyllest, att auktio
nen kungörcs i mindre utsträckning 
än i nämnda paragraf stadgas, be
giire samtycke därtill av riittens om
budsman. Inskränkning i fråga om 
kungörande av auktion å fast egen
dom eller luftfartyg eller intecknade 
reservdelar till sådant fartyg m:1 
dock icke äga rum utan gälden~irens 
samtycke; ej heller må sådan in
skränkning ske beträffande kungö
rande av auktion å annan lös egen
dom, vari borgenär har panträtt ellc>r 
annan särskild förmånsrätt, som av-
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J.:ap. lzandelsbalken sägs, med 
mindre den borgenär samtycker 
diirlill. 

(Föreslagen lydelse) 

ses i förmånsrättslagen (1970: 979), 
med mindre den borgenär samtycker 
därtill. 

78 §. 
Har förlikningsanbud angående 

osäker eller tvistig tillgång blivit 
gjort och finner förvaltaren fördel
aktigt för konkursboet, att det an
bud antages, begäre samtycke därtill, 
då tillgången utgöres av fast egen
dom, av borgenärerna men eljest av 
rållens ombudsman; godkänner han 
ej anbudet, äge förvaltaren hän
skjuta frågan till borgenärerna. Ej 
må dock förlikning avslutas innan 
gäldenären fått till{ älle att yttra sig 
däröver. Vägrar gäldenären sitt sam
tycke till förlikning, som avser ägan
derätt till fast egendom, vare frågan 
därom förfallen. Motsätter han sig 
förlikning angående annan egendom, 
vare det ej hinder för förlikningen; 
dock äge han själv utföra tvisten, där 
han ställer säkerhet för vad i förlik
ning bjudes. 

Har förlikningsanbud gjorts mi~ 
gående . osäker eller tvistig till gång 
och finner förvaltaren fördelaktigt 
för konkursboet att anbudet antages. 
skall han inhämta samtycke därtill 
av borgenärerna, när tillgången ut
göres av fast egendom, och eljest av 
rättens ombudsman. Godkänner 
denne ej anbudet, äger förvaltaren 
hänskjuta frågan till borgenärerna. 
När det lämpligen kan ske, skall för
valtaren inhämta gäldenärens me
ning innan förlikning ingås. Jlotsät
ter sig gäldenären förlikningen och 
ställer han säkerhet för vad som b ju
des genom den, har han rätt att själv 
utföra tvisten. 

138 §. 
För fordringar, som ej utgå med 

förmånsrätt, skall, om ränta är ut
fäst eller eljest lagligen äger rum, 
ränteberäkning emellan borgenä
rerna inbördes upphöra från den 
dag, då beslutet om egendomsavträde 
meddelades; dock skall ränta beräk
nas till den dag, från vilken tiden för 
klander mot uttlelningsförslag, vari 
sådan fordran upptagits, är att 
räkna, där boet fÖrslår till gäldande 
av mer än kapitalbeloppet av alla be
vakade fordringar utom böter, och 
skall i sådant fall å fordran, för vil
ken ränta ej är utfäst eller eljest lag
ligen äger rum, ränta beräknas efter 
fem för hundra om året från den 
dag, då nämnda beslut meddelades, 
till den dag, från vilken klandertid 
såsom nyss är sagt skall räknas. 

För fordringar, som ej utgå med 
förmånsrätt, skall, om ränta är ut
fäst eller eljest lagligen äger rum, 
ränteberäkning emellan borgenii
rerna inbördes upphöra från den 
dag, då beslutet om egendomsavträde 
meddelades; dock skall ränta beräk
nas till den dag, från vilken tiden för 
klander mot utdelningsförslag, vari 
sådan fordran upptagits, är att 
räkna, där boet förslår till gäldande 
av mer än kapitalbeloppet av alla be
vakade fordringar utom sådana som 
avses i 19 . § förmånsrätlslagen 
(19i0: 97!J), och skall i sådant fall å 
fordran, för vilken ränta ej är utfäst 
eller eljest lagligen äger rum, ränta 
beräknas efter fem för hundra om 
året från den dag, då nämnda beslut 
meddelades, till den dag, från vilken 
klandertid såsom nyss är sagt skall 
räknas. 
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

Å fordran - - - - - -· - - - - - egendomsavträde meddelades. 
Utgår fordran - - - - -- - - - - - å betalningsdagen. 

143 §. 
Har borgenär förmånsrätt enligt 

17 kap. 4 § handelsballcen, må ho
nom medgivas att innan utdelning 
enligt vad ovan är stadgat äger rum 
lyfta betalning för sin fordran, i den 
mån tillgängliga medel därtill finnas. 

Har borgenär förmånsrätt enligt 
10 eller 11 § förmånsrättslagen 
(1970: 979), må honom medgivas att, 
innan utdelning enligt vad ovan är 
stadgat äger rum, lyfta betalning för 
sin fordran, i den mån tillgängliga 
medel därtill finnas. 

Har borgenär - - - - -- - - - - den egendom. 
övriga förmånsberättigade - - - - - tillgång därtill. 
Ändå att - - - - - - ·- - - - meddelade bestämmelser. 

195 §. 

Vad i denna lag är stadgat beträf
fande borgenär, som har lös egen
dom såsom pant eller eljest under 
panträtt i handom, skall äga motsva
rande tillämpning i fråga om borge
när, som innehar lös egendom med 
rätt att den till säkerhet för sin ford
ran kvarhålla; dock gälle vad nZL är 
sagt icke i avseende å hyresvärds el
ler jordägares rätt att kvarhålla 
egendom till säkerhet för fordran 
hos hyresgiist eller arrendator. 

Med panträtt i fast egendom lik
ställes vid tillämpning av denna lag 
annan siirskild förmånsrätt som gäl
ler i egendomen och ej grundas på 
ZLtmätning. 

Vad i denna lag är stadgat beträf
fande borgenär, som har lös egen
dom såsom pant eller eljest under 
panträtt i handom, skall äga motsva
rande tillämpning i fråga om borge
när, som innehar lös egendom med 
rätt att den till säkerhet för sin ford
ran kvarhålla. 

216 §. 
Varder konkursansökning, som Varder konkursansökning, som 

gjorts av borgenär, ej bifallen och gjorts av borgenär, ej bifallen och 
befinnes borgenären hava, då han in- befinnes borgenären hava, då han in
gav ansökningen, saknat skälig an- gav ansökningen, saknat skälig an
ledning till antagande, att gäldenä- ledning till antagande, att gäldenä
ren var på obestånd eller i fall, va- ren rnr på obestånd eller i fall, var
rom i 3 och 4 §§stadgas, att omsHin- om i 3 §.stadgas, att omständighet, 
dighet, som där sägs, förelåg, vare som där sägs, förelåg, vare borgenä
borgenären pliktig att, om gtildenä- ren pliktig att, om gäldenären det yr
ren det yrkar, ersätta den sl·:acla, som kar, ersätta den skada, som skäligen 
skäligen må anses hava tillskyndats må anses hava tillskyndats giildenä
gäldenären genom ansökningen och ren genom ansökningen och dess 
dess handläggning. handläggning. 
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1. Denna lag träder i kraft den 1januari1972. 
2. Vad som föreskrives i 24, 70, 71 och 78 §§ i deras nya lydelse ti!Himpas 

niir fråga är om försäljning eller förlikning som äger rum efter ikraflträdan
dct. Diirvid gäller hänvisningarna till 10, 11 eller 12 § förmånsrättslagen 
(1970: 979) i stället motsvarande bestämmelser i 17 kap. handclshalken, i den 
mån det föranledes av övergångsbestämmelserna till förmånsrättslagen. 

3. Vad i 195 §i dess äldre lydelse sägs om hyresvärds eller jordägares rätt 
att kvarhålla egendom till säkerhet för fordran hos hyresgiist eller arrendator 
äger fortfarande tillämpning, om sådan rätt består enligt 34 § lagen 
(1970: 995) om införande av nya jordabalken. 

4. I övrigt tillämpas äldre lag, när konkursansökningen gjorts före ikraft
trädandet. Äldre lydelse av 29 och 33 §§ tillämpas, niir borgenär sökt inteck
ning i fast egendom på grund av medgivande som lämnats före ikraftträdan
det. 

6) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i ackordslagen ( 1970: 847) 

Härigenom förordnas, att 16 § ackordslagen (1970: 847) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

16 §. 
Sedan förhandling - - - - - - - - ackordet fastställes. 
Bestämmelserna i 31 § konkursla- Sökes återvinning av förmånsrätt 

gen om återvinning av betalning eller betalning som vunnits genom 
genom utmätning äger motsvarande utmätning, får rätten förordna att 
tillämpning i fråga om förmånsrätt fortsatt verkställighet av utmäl
som borgenär vunnit genom utmät- ningen tills vidare ej får äga rum. 
ning. Rätten får även förordna, att 
fortsatt verkstiillighet av utmät-
ningen tills vidare ej får äga rum. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 



58 Kungl. Maj:ts proposition nr 20 år 1971 

7) Förslag 

till 

Lag 

om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. 

Härigenom förordnas som följer 

1 § 
Utmätt luftfartyg och utmätta intecknade reservdelar till luftfartyg säljes 

av överexekutor. Försäljningen skall ske på offentlig auktion. 
I fråga om vissa främmande luftfartyg eller intecknade reservdelar till så

dana luftfartyg tillämpas jämte denna lag lagen (1955: 229) i anledning av 
Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande 
av rätt till luftfartyg. 

2 § 
Vad i denna lag sägs om u lmätt luftfartyg eller utmätta intecknade reserv

delar till luftfartyg gäller i tillämpliga delar även när sådan egendom skall 
säljas exekutivt under konkurs. 

3 § 
Utmätt luftfartyg eller utmätta intecknade reservdelar bör säljas inom 

fyra månder från utmätnin~;en, om ej hinder möter eller anstånd beviljas en
ligt andra stycket. 

Anstånd med försäljningen får beviljas på begäran av utmätningssökan
den eller ägaren. På begäran av ägaren får anstånd beviljas endast om sökan
den medger det eller särskilda skäl till anstånd föreligger. 

4 § 
Borgenär eller annan varn rätt kan vara beroende av den utmätta egendo

mens försäljning får utlösa sökanden. Han träder därigenom i sökandens 
ställe. 

Den som vill utlösa sökanden skall, innan egendomen sålts, till överexeku
tor betala sökandens fordran och kostnad för vilken denne svarar. 

5 § 
Hör egendomen till konkursbo, kan borgenär, som i konkursen bevakat 

fordran varmed är förenad :tuftpanträtt eller för vilken egendomen svarar på 
grund av inteckning eller Vfarmed är förenad retentionsrätt eller förmånsrätt 
enligt 10, 11eller12 § förmånsrättslagen (1970: 979), begära att egendomen 
säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur egendomen är ostridig 
eller styrkes. 

Bestämmelserna i 4 § äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt att ut
lösa den som anslutit sig enligt första stycket. 
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6 § 
Auktion skall kungöras på lämpligt sätt minst sex veckor i förväg. Kungö

relsen skall innehålla uppgift om sammanträde för fö1·delning av köpeskil
lingen. 

Innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktionen skall i kungörelsen 
uppmanas att anmäla sin rätt till överexekutor senast vid auktionen. 

7 § 
Minst en månad före auktionen skall underrättelser om försäljningen sän

das i rekommenderade brev till sökanden och ägaren samt till kända borge
närer som har luftpanträtt, inteckning eller retentionsrätt. Blir sådan bor
genär känd senare, skall underrättelse genast sändas till honom. Innehåller 
inskrivningsboken uppgift om adress, skall den användas. Underrättelse till 
utrikes ort skall om möjligt sändas med flygpost. 

8 § 
Har auktionen ej blivit utlyst så som angivits i 6 och 7 §§, skall den instäl

las och ny tid utsättas, om brislen är väsentlig och ej kan avhjälpas på annat 
sätt. 

9 § 
Vid början av auktionen skall lämnas en kortfattad redogörelse för inne

hållet i handlingarna och för vidtagna åtgärder. Innehavare av fordran som 
bör iakttagas vid auktionen skall uppmanas att anmäla den. Har sådan ford
ran anmälts hos överexekutor före auktionen, skall det meddelas. 

Närvarande sakägare skall beredas tillfälle att yttra sig om anmälda an
språk och de villkor som skall gälla för försäljningen. 

När förhandlingen avslutats, upprättas sakägarförteckning. 

10 § 
I sakägarförteckningen upptages, förutom exekutionsfordringen, fordran 

för vilken egendomen svarar på grund av luftpanträtt, inteckning eller reten
tionsrätt samt kostnaden för förfarandet. 

Om egendomen hör till konkursbo, upptages även arvode och annan kost
nad för egendomens förvaltning under konkursen. Är egendomen därjämte 
utmätt, upptages fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 10, 11 eller 
12 § förmånsrättslagen (1970: 979). 

Med fordran avses även rätt till betalning på grund av ägarhypotek. 

11 § 
Fordringarna upptages efter det företräde som gäller enligt lag. Kostnaden 

för förfarandet upptages närmast före exekutionsfordringen. 
Fordran upptages i förteckningen även om den är beroende av villkor eller 

tvistig. Är inteckning sökt men ännu ej beviljad, upptages fordringen med 
det företräde som .tillkommer den, om inteckningen beviljas. 

När försäljning begärts av förvaltaren i konkurs, anses konkursboet som 
sökande utan förmånsrätt, om ej anslutning enligt 5 § ägt rum. 

12 § 
Fordran upptages med det belopp till vilket den beräknas uppgå den dag 

då fördelningssammanträde skall äga rum. Fordran, som· ej är förfallen till 
betalning och icke löper med ränta före förfallodagen, upptages med det 
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belopp som efter fem procents årlig ränta utgör fordringens värde nämnda 
dag. Motsvarande gäller, om utfäst ränta är lägre än fem procent. 

Hän ta på intecknad fordran beräknas för ett år, om det ej visas att den sfär 
inne för annan tid. Ägarhypotek upptages utan ränta, om det ej iir utmätt. 

13 § 
I övrigt anges i sak.ägarförteckningen 
1. sammanlagda beloppet av fordringar med bättre rätt än exekulions

fordringen och kostnaden för förfarandet (skyddsbeloppet) samt vilka 
fordringar som är skyddade, 

2. det lägsta bud som måste avges för alt egendomen enligt 15 § skall få 
säljas, 

3. bctalningsvillkoren. 
Om reservdelar skall säljas på begäran av borgenär som ej har inteckning 

för sin fordran, får skyddsbcloppet ej i något fall bestämmas högre än till två 
tredjedelar av det värde som åsatts reservdelarna enligt 73 § utsölmingslagen 
(1877: 31s.1). 

14 § 
Vid försäljning av flera luftfartyg skall varje fartyg utropas för sig. Luft

fartyg som är i samme ägares hand och svarar för samma fordringar skall 
dock utropas gemensamt, om ägaren eller borgenär ej begär särskild försälj
ning av visst eller vissa fartyg. Särskild sakägarförteclming skall upprättas 
för egendom som utropas för sig. Beträffande fordran för vilken flera luflfar
tyg svarar skall i förteckningen anmärkas, att mindre belopp än förlccl,:
ningen anger kan komma att falla på egendomen till följd av att köpeskil
lingen för annan egendom lämnar tillgång till betalning av fordringen eller 
del därav. 

Första stycket äger motsrnrandc tillämpning vid försäljning av luftfartyg 
jämte intecknat lager av reservdelar. Luftfarlyg och reservdelslager får dock 
ej utropas gemensamt, om fordran bevakats av borgenär som ej har inteck
ning i reservdelarna. 

Lager av reservdelar som ej utropas gemensamt med luftfartyg kan på be
gäran av lagrets iigare eller borgenär utropas i skilda poster, med förbehåll 
alt försäljning av sådan post sker endast om försäljningen med hänsyn även 
till de bud som avges för andra poster kan godkännas enligt 20 §. 

15 § 
Vid försäljningen skall skydclsbeloppet täckas av köpeskillingen för egen

domen och andra medel som finns att tillgå. 

16 § 
Köpeskillingen skall betalas kontant. Efter medgivande av inteckningsha

vare får dock kapitalbeloppet av intecknad fordran som faller inom köpeskil
lingen innestå i avräkning på denna, om det ej är fråga om sådan fordran 
som avses i 11 § andra stycket. Omfattar inteckningen flera luftfartyg eller 
luflfartyg jämte reservdelar, får fordringen innestå endast om all den intecl,:
nade egendomen bJivit utm~itt och säljes vid gemensamt utrop. 

I sakägarförtcclmingen skall anmärkas, om fordran ej får innestå. 



Kungl. Maj:ts proposition nr 20 år 1971 61 

17 § 
Den som ropar in egendomen är skyldig att efter inropet lämna handpen

ning som motsvarar en sjättedel av köpeskillingen, dock ej mindre än den 
koslnad för förfarandet som skall utgå ur egendomen. 

Handpenningen skall betalas konlant, om ej inroparen ställer säkerhet för 
beloppet. 

Slalen, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver ej 
lämna handpenning eller stiilla säkerhet men blir i fall som avses i 23 § er
sällni.ngsskyldiga intill motsvarande belopp. 

Oguldcn del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid det 
sammanträde som enligt 6 ~ kungjorts för köpeskillingens fördelning. 

När köpeskillingen till fullo betalats, får köparen komma i besittning av 
egendomen. 

18 § 
På begäran av de sakägare vilkas rätt beror därav kan försäljningen, så

vill avser annat än erläggande av handpenning och den åtcrslåendc kontan
ta köpeskillingen samt köparens rätt alt komma i besittning av egendomen, 
ske på andra villkor än som anges i denna lag. Skyddsbeloppct får höjas, 
även om borgenär som ej själv begärt försäljning motsätter sig det. 

19 § 
Innan egendomen ropas ut, skall redogörelse lämnas för innehället i sak

ägarförteckningen. Upplysning skall lämnas, att egendomen ropas ut under 
förbehåll att inrop skall prövas enligt 20 §. 

20 § 
Innan inrop godtages, skall överexekutor pröva om det i 15 § angivna vill

koret för försiiljning är uppfyllt. 
Utan hinder av första stycket skall inrop godtagas, om samtliga berörda 

sak.ägare medger det. Sökanden kan medge, att inrop godtages fastän koslna
den för förfarandet ej blivit täckt. 

Inrop får ej mot sökandens bcstridande godtagas, om exekutionsford
ringen ej täckes. 

21 § 
Sedan inrop godtagits, skall inroparen omedelbart lämna föreskriven 

handpenning. överexekutor kan dock på begäran göra clt kort uppehåll i 
handläggningen för alt bereda inroparen tillfälle att anskaffa handpenning, 
om uppehållet ej kan antagas medföra beaktansvärd olägenhet. Lämnas ej 
handpenning, skall egendomen ropas ut på nytt. 

Fullgör ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 17 § fj~irde stycket, är 
inropet ogiltigt. 

22 § 
Har inrop blivit ogiltigt enligt 21 § andra stycket, skall nytt försiiljnings

försök göras, om ej sökanden avstår därifrån. 
Om ny auktion skall hållas, äger 6-21 §§ motsvarande tillämpning. An

miilan som skett för en auktion gäller även för senare auktion. 
Skall nytt försäljningsförsök. ej göras, går. utmiitningen åter. Delta giiller 

dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan vidtagna åt
gärder. 
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23 § 
När ny auktion hålles sedan inrop blivit ogiltigt enligt 21 § andra stycket, 

skall handpenningen tagas i anspråk i den mån det behövs för att samman
lagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen jämte sex pro
cents årlig ränta därå från utsatt dag för köpeskillingens fördelning till och 
med den nya dagen för sådan fördelning och för alt även kostnaden för den 
nya auktionen skall läckas. Detta gäller även om ändrade förhållanden in
trätt. Vad som ej behöver tagas i anspråk skall återlämnas, när den nye inro
paren fullgjort sin betalningsskyldighet. Illir egendomen ej såld vid den nya 
auktionen, är hela handpenn'mgen förverkad. 

Hålles ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning av kost
nader för förfarandet som blivit onyttiga. Vad som ej behöver tagas i anspråk 
återlämnas. 

24 § 
I fråga om fördelning av köpeskilling och andra tillgängliga medel äger 

vad som enligt 143-166 §§ utsökningslagen (1877: 31s.1) gi-iller beträf
fande fast egendom motsvarande tillämpning. I fall som avses i 13 § andra 
stycket får dock den som har inteckning i reservdelarna ej till skada för bor
genär som icke har inteckning göra sin rätt gällande till högre belopp än som 
svarar mot två tredjedelar av köpeskillingen för reservdelarna minskad med 
kostnaden för förfarandet. Därvid skall i fall som avses i 23 § handpenning 
för reservdelarna läggas till köpeskillingen, i den mån den ej skall tillkomma 
ihroparen. 

Angående klagan över överexek.utors åtgärd vid auktion eller i fråga om 
fördelning som avses i första stycket gäller vad som i utsökningslagen före
skrives för motsvarande ärenden som rör fast egendom. 

25 § 
Köparen skall fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 17 § fjärde stycket, 

även om auktionen överklagas. 
Utan hinder av att auktionen överklagats får köparen komma i besittning 

av den sålda egendomen, om ej förordnande enligt 218 § 3 mom. utsöknings
lagen (1877: 31 s. 1) meddelats innan han blivit berättigad därtill. Får han 
på grund av sådant förordnande ej komma i besittning av den sålda egen
domen och är hindret ej hävt inom tre månader från ulsatt dag för köpe
skillingens fördelning, får han frånträda köpet och återfå vad han betalat 
jämte därå upplupen ränta, om han gör anmälan därom hos överexekulor 
medan hindret alltjämt bestfr. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Genom lagen upphäves la
gen (1955: 235) med särskilda bestämmelser om försäljning av utmätt luft
fartyg m. m. 

2. Nya lagens beståmmelscr om kungörande av och underrättelse om auk
tion skall tillämpas före ikraftträdandet, om auktionen skall äga rum efter 
ikraftträdandet. 

3. Har auktion hållits före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser i 
fråga om inropares förpliktelser samt köpeskillingens fördelning och vad 
som har samband därmed. 
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4. övergångsbestämmelserna till lagen (1967: 143) angående ändrad ly
delse av 4 och 7 §§lagen den 12 maj 1955 (nr 235) med särskilda bestämmel
ser om försäljning av utmätt luftfartyg m. m. äger motsvarande tillämpning 
med avseende på nya lagen. 

5. Bestämmelserna i 3 § nya lagen äger icke tillämpning i fråga om ut
tagande av böter, viten eller annan med brott förenad påföljd, som innefattar 
betalningsskyldighet, och icke heller vid indrivning av vad som i mål eller 
ärende vid domstol eller eljest i samband med rättegång utgått av allmänna 
medel och som enligt domstolens beslut skall återgäldas. 

6. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som 
ersatts genom bestämmelse i nya lagen, tillämpas i stället den nya bestäm
melsen. 

8) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i lagen (1955: 229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års 

konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg 

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1955: 229) i anledning av Sveriges 
tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt 
till luftfartyg, 

dels att 6 § skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i 8 § ordet "luftfartsstyrelsen" skall bytas ut mot "luftfartsverk.el". 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

6 §. 
Där försäljning av luftfartyg eller 

i 4 § omnämnda reservdelar till så
dant fartyg skall äga rum i den 
ordning, som stadgas i lagen med 
särskilda bestämmelser om försälj
ning av utmätt luftfartyg m. m., 
åligge den som påkallat försälj
ningen att till auktions{ örrättaren 
ingiva ett av vederbörande myndig
het i den stat där fartyget är regi
strerat utfärdat gravationsbevis an
gående egendomen jämte styrkt 
översättning av beviset ävensom att, 
då fråga är om luftfartyg, senast en 
månad före auktionen låta kungöra 
försäljningen å registreringsorten 
enligt där gällande lag. Inom samma 

När exekutiv försäljning av luft
fartyg eller i 4 § omnämnda reserv
delar till sådant farlyg skall äga rum, 
åligger det den som påkallat försälj
ningen att ingiva ett av vederbörande 
myndighet i den stat där fartyget är 
registrerat utfärdat gravationsbevis 
angående egendomen jiimte styrkt 
översiitlning av beviset ävensom att, 
då fråga är om luftfartyg, senast en 
månad före auktionen låta kungöra 
försäljningen på registreringsorten 
enligt där gällande lag. Inom samma 
tid skall underrättelse i den ordning 
som är föreskriven i fråga om under
rättelse till borgenär sändas till inne
havaren av varje i fartyget inskriven 
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(Nuvarande lydelse) 

lid skall underrättelse varom stadgas 
i B § lagen med särskilda bestämmel
ser om försäljning av utmätt luftfar
tyg m. m. sändas till innehavaren av 
varje i farlyget inskriven riittighet, 
som skall crkiinnas enligt denna Jag. 

I borgenärs{ örlcckningen skall 
upplagas, lltövcr de i ·i § lagen med 
siirskilda bestämmelser om försälj
ning av utmätt luf tfartyg m. m. av
sedda fordringarna och kostaaderna, 
annan riitlighet som skall erkännas 
enligt denna lag. Försäljninycn skall 
ske under förbehåll om beståndet av 
sådan rättighet, därest den enligt 
förteclmingen faller inom liigsta bu
det. Faller rc'ittiglzeten utom lägsta 
budet, iige vad i 123 § utsökningsla
gcn siigs motsvarande tillämpning. 

(Föreslagen lydelse) 

rällighet, som skall erkännas enligt 
denna lag. 

Utöver de fordringar oclz kostna
der som annars skola upptagas i sak
ägarf örteclcning vid exekutiv för
säljning av luftf arlyg eller reservde
lar skall i f örtcckningcn upptagas 
annan riittighel som skall crkiinnas 
enligt denna lag. Beträffande sådan 
rättighets ställning vid e.--cekutiv för
säljning äger i övrigt vad som gäller 
beträffande rättighet i fast egendom 
som säljes exekutivt motsvarande 
tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den 1januari1972. 

9) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i förordning1en (1877: 31 s. 51) om nya utsökningslagens 

införande och -vad i avseende därå iakttagas skall 

Härigenom förordnas, att 12 §förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsök
ningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall skall upphöra 
att gälla vid utgången av år 1971. 
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10) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i jordabalken1 

Härigenom förordnas, att 6 kap. 12 §, 7 kap. 16, 17 och 19 § §, 8 kap. 15 §, 
12 kap. 29 §, 17 kap. 10 §, 19 kap. 21 §, 20 kap. 6 och 9 § §, 22 kap. 3 § samt 23 
kap. 2 §jordabalken skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

G KAP. 

12 § 
Avser inteckning endast - - - - pantbrevets belopp. 
Avser inteckning flera - - - - pantbrevets belopp. 

Säljes fastighet exekutivt under 
lzand, är inteckning i fastiglieten 
utan verkan till belopp som ur 
medel, vilka influtit genom särskild 
försäljning av tillbehör, utfallit på 
pantbrevets belopp. 

7 KAP. 

16 § 
Säljes fastighet på e:r:ekutiv auk

tion, gäller upplåtelse av nyttjande
rätt, servitut eller rätt till elektrisk 
kraft mot den nye ägaren endast om 
försäljningen skett under förbehåll 
om rättighetens bestånd enligt lagen 
( ) om exekutiv försäljning av 
fast egendom eller rättigheten enligt 
samma lag iir skyddad utan förbe
håll. 

Efter e:r:ekutiv försäljning av fas
tighet gäller upplåtelse av nyttjande
riilt, servitut eller rätt till elektrisk 
kraft mot den nye ägaren endast om, 
försäljningen skett under förbehåll 
om rtitlighetens bestånd enligt lagen 
( ) om exekutiv försäljning av 
fast egendom eller rättigheten enligt 
samma lag är skyddad utan förbe
håll. 

Bestånnnl'lser om - - - - - - - fast egendom. 

17 § 
överlåtes fastigheten - - - - - - - vid överlåtelsen. 
Den nye - - - - - - - - - - tillträtt fastigheten. 
Har f astiglzeten förvärvats på exe- Efter exekutiv försäljning av fas-

lmtiv auktion, gäller lagen ( ) tiglzel gäller lagen ( ) om exe
om exekutiv försäljning av fast egen- knliv försäljning av fast egendom i 

1 Lydelse enligt 1970: 994. 

3 Riksdagen 1971. 1 saml. Nr 20 
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(Nuvarande lydelse) 

dom i fråga som avses i första och 
andra styckena. 

(Föreslagen lydelse) 

fråga som avses i första och andra 
styckena. 

19 § 
Säljes fastigheten på exekutiv 

auktion oclz kommer upplåtelse av 
nytlj anderätt, servitut eller rätt till 
elektrisk kraft ej att gälla mot den 
nye ägaren, skall den från vilken för
säljningen ägt rum ersiitla rättig
helshavarcn dennes skada. Har rät
tigheten bevarats genom alt rällig
hetshavaren tillskjutit medel enligt 
lagen ( ) om exekutiv försälj
ning av fast egendom, har rättighcts
havaren såsom skadestånd rätt till 
ersättning för tillskottet i den mån 
detta ej överstiger värdet av dttighe
ten. Om upplåtelsen skett ntan ve
derlag, äger vad som sagts förut till
lämpning endast om fastigheten sålts 
för annat ändamål än lill betalning 
av fordran för vilken den på grund 
av utmätning eller eljest svarar. 

Rätt till ersällning enligt första 
stycket tillkommer ej rättighetsha
vare som genom överenskommelse 
vid auktionen lålil rättighetens fö
rctriidcsläge försämras, om dC'l ej är 
uppenbart att rättigheten i:indå 
skulle ha gått förlorad. 

Kommer till följd av exekutiv för
säljning av fastighet upplåtelse av 
nyttjanderätt, servitut eller rätt till 
eleklrisk kraft ej att gälla mot den 
nye ägaren, skall den från vilken för
stilj ningen ägt rum ersätta rättig
helshavarcn dennes skada. Har rät
tigheten bevarats genom att rättig
hctshavaren tillskjutit medel enligt 
lagen ( ) om exekutiv försälj
ning av fast egendom, har rätlighels
havaren såsom skadestånd rätt till 
ersättning för tillskottet i den mån 
delta ej överstiger värdet av rällighe
len. Om upplåtelsen skett utan ve
derlag, äger vad som sagts förut till
lämpning endast om fastigheten sålts 
för annat ändamål än till betalning 
av fordran för vilken den på grund 
av utmätning eller eljest svarar. 

Hätt till ersättning enligt försla 
stycket tillkommer ej rättighetsha
vare som genom överenskommelse 
vid exekutiv anktion låtit rältighe
lcns förelrädesläge försämras, om 
det ej iir uppenbart alt rättigheten 
iindå skulle ha gått förlorad. 

8 KAP. 
15 § 

Om fastighden utmätes före till
trädesdagen eller om före nämnda 
dag fordran för vilken panträtt upp
låtits i fastigheten fastställes till be
talning ur denna, får arrendatorn 
uppsäga avtalet. Han har även rtitt 
till ersättning för skada. Uppsägning 
skall dock ske inom en månad från 
det arrendatorn fick kännedom om 
utmätningen eller fastställandet till 
betalning. Upphäves utmätningen el
ler förfaller eljest frågan om fastig
hetens försäljning, får ej uppsägning 
ske därefter. 

Om fastigheten blivit utmätt före 
tillträdesdagen, får arrendatorn upp
siiga avtalet. Han har åven riill lill 
ersättning för skada. Uppsägning 
skall dock ske inom en månad från 
det arrendatorn fick kännedom om 
att fastigheten blivit utmätt. Upphä
ves utmätningen eller förfaller eljest 
frågan om fastighetens försäljning, 
får ej uppsägning ske därefter. 
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

12 KAP. 

29 § 

Om fastigheten utmätes före till
triiclesdagen eller om före nämnda 
dag fordran för vilken panträtt upp
låtits i fastigheten fastställes till be
talning ur denna, får hyresgästen 
uppsäga avtalet. Han har iiven rätt 
till ersällning för skada. Uppsägning 
skall dock ske inom en månad från 
del hyresgästen fick kännedom om 
utmätningen eller fastställandet till 
betalning. Upphäves utmiHningen el
ler förfaller eljest frågan om fastig
hetens försäljning, får ej uppsägning 
ske diireftcr. 

Om fastigheten blivit utmätt före 
lilltriidesdagen, får hyresgästen upp
siiga avtalet. Han har även riitt till 
ersättning för skada. Uppsiigning 
skall dock ske inom en månad från 
llet hyresgästen fick kännedom om 
att fastigheten blivit utmätt. Upphä
ves ulmiitningen eller förfaller eljest 
frågan om fastighetens försäljning, 
får ej uppsägning ske därefter. 

17 KAP. 
10 § 

Delta kapitel - - - - - - - - - - annan grund. 
I fråga om företräde mellan upplå- I fråga om företräde mellan upplå

telser av nyttjanderätt, servitut eller tclser av nyttjanderätt, servitut eller 
rätt till elektrisk kraft vid exekutiv rätt till elektrisk kraft vid exekutiv 
försäljning gäller ej 3 §. I fall då in- auktion gäller ej 3 §. I fall då in
skrivning av rättigheterna sökts skrivning av rättigheterna sökts 
samma inskrivningsdag har förvär- samma inskrivningsdag har förvär
ven lika rätt, om ej annan företrä- ven lika rätt, om ej annan företrä-
<lesordning fastställts. desordning fastslällLs. 

Andra stycket - - - - - - - - - - fast egendom. 

19 KAP. 
21 § 

Har fast egendom eller tomträtt 
utmätts eller fordran, f iJr vilken 
panträtt upplåtits, fastställts till be
talning ur sådan egendom eller har 
beträffande fast •egendom eller tomt
rätt som ingår i konkursbo begärts 
försiiljning i den ordning som gäller 
för utmi.ilt sådan egendom eller har 
utmätningen upphävts eller frågan 
om egendomens försäljning av annat 
skäl förfallit, skall anteckning 
därom görns i fastighetsboken eller 
tomträttsboken. Anteckning att 
egendomen försålts utmätningsvis 
skall ske när handling som visar kö
peskillingens fördelning inkommit. 

Har fast egendom eller tomträtt 
utmätts eller har beträffande fast 
egendom e11er tomträtt som ingår i 
konkursbo begärts försäljning i den 
ordning som gäller för utmätt sådan 
egendom eller har utmätningen upp
hävl s eller frågan om egendomens 
försäljning av annat skäl förfallit, 
skall anteckning därom göras i fas
tighctsboken eller tomträttsboken. 
Anteckning att egendomen försålts 
utmätningsvis skall ske när handling 
som visar köpeskillingens fördelning 
inkommit. 
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Om inverkan - - - - - - - - - förhållandet inkommit. 
Förekommer i - - - - -- - - - gäller bestämmelsen. 

20 KAP. 

6 § 
Lagfartsansökan skall - -- - - - - - sökandens förvärv, 
7. fastigheten på exekutiv auktion 7. fastigheten sålts exekutivt till 

sålts till annan än sökanden och för- annan än sökanden och försälj
siiljningen enligt lag äger företräde ningen enligt lag iiger företräde 
framför dennes förvärv, framför dennes förvärv, 

8. för sökandens - - - -- - - - - - göras gällande. 

9 § 
Har fastighet förvärvats genom ex

propriation eller liknande tvångsför
värv eller på exekutiv aukhon, vid 
vilken f astighelen sålls till betalning 
av fordran för vilken den till följd av 
upplåtelse av panträtt eller på annan 
grund svarar oavsell vem den tillhör, 
har förvärvaren rätt att erhålla lag
fart utan hinder av att den före
gående ägaren ej har lagfart. 

Har fastighet förvärvats genom ex
proprialion eller liknande tvångsför
värv eller sålts exekutivt till betal
ning av fordran för vilken den till 
följd av upplåtelse av panträtt eller 
på annan [:itrtmd svarar oavsett vem 
den tillhör, har förvärvaren rätt att 
erhålla lagfart ulan hinder av att den 
föregående ägaren ej har lagfart. 

22 KAP. 

3 § 
Ansökan om - - - - - - - - - ·-eller sökt, 
4. fastigheten frångått sökanden 4. fastigheten frångått sökanden 

på grund av exekutiv auktion eller på grund av exekutiv försäljning el
genom expropriation eller liknande ler genom expropriation eller Iik-
tvångsförvärv, nande tvångsförvärv, 

5. sökanden är - - - - - - - - - överlåtit egendomen. 
Har ärende - - - - - -- - - - - samma dag. 

23 KAP. 

2 § 
Ansökan om - - - - -· - - - - - framför upplåtelsen, 
6. fastigheten före upplåtelsen 6. fastigheten före upplåtelsen 

frångått upplåtaren på grund av exe- frångålt upplåtaren på grund av ex
kutiv auktion eller genom expro- ekutiv fiirsäljning eller genom ex
prialion eller liknande tvångsför- propriation eller liknande tvångsför-
värv, vtirv, 

7. upplåtelsen avser - - - - - - göras gällande. 
Har ärende - - - - - ·- - - - - samma dag. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 
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Il) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i upphördsförordningen (1953: 272) 

Härigenom förordnas, alt 60 § 3 mom. uppbördsförordningen (1953: 272) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

60 §. 

3 mom.1 Bestämmelserna i 88 e § 
ntsökningslagen skola icke äga lill
lämpning Yid utmätning för skatt, ej 
heller vad i nämnda lag stadgas om 
skyldighet för borgenär alt i vissa 
fall förskjuta kostnad. 

3 mom. Bestämmelserna i 88 e s 
och 198 § 3 mom. ulsökningslagcn, 
11 § lagen om e.rekzmv försäljning 
av fast egendom samt 3 § lagen om 
e.rckutiv f örsiiljning av lufifartyg 
m. 111. skola icke iiga iillfönpning vid 
utmiHning för skatt. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1972. 

' Senas le lydelse 1968: 260. 
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Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans 
Maj:t J{onungen i statsrådet på Stockholms slott den 
14 maj 1970. 

Närvarande: 

Statsministern PADIE, minist.~rn för utrikes ärendena NILSSON, statsråden 
STRÄNG, ANDERSsox, HoLl\IQVIST, AsrLI!\G, SvE~-Emc NILSSON, LUNDKVIST, 

GEIJER, :.\IYnDAL, OnHXOFF, ·w1cKMA).i, NoRLIXG, LöFBEHG, LmBo:.\r, CARLSSON. 

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemen
sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om lagstiftning an
gäende e:relmtiv försäljning av fast egendom m. m. och anför. 

I. Inledning 

Frågan om ny jordabalk anmäldes första gången i statsrådet den 11 febru
ari 1966. Därvid remitterades till lagrådet fullt utarbetat förslag till 16 av bal
kens 23 kap. nämligen 1-7, 13 och 16-23 kap. Det då remitterade förslaget 
(JB 1966) omfattade bl. a. bestämmelserna om panträtt och inteckning i fast 
egendom. Därefter har ytterligare förslag remitterats till lagrådet, nämligen 
dels den 20 januari 1967, 14--15 kap., dels den 29 november 1968, lag om in
förande av nya jordabalken (JP) jämte viss följdlagstiftning, dels den 19 
september 1969, 8-12 kap. jämte viss följdlagstiftning. Genom proposition 
till riksdagen den 20 mars 1970 (prop. 1970: 20) har lagts fram förslag till ny 
jordabalk omfattande 23 kapitel (JB). I fråga om .JP och följdlagstiftningen 
är lagrådsgranskningen ännu ej avslutad. 

Lagberedningen som sedan 1960 arbetar med en reform av utsökningsla
gen (UL) och därmed sanun:mhängande lagstiflning, tog på grundval av .JB 
1966 upp till övervägande de ändringar inom exekutionsrätten som den nya 
jordabalken borde ha till följd. Beredningen ansåg därvid att arbetet borde 
vidgas till en genomgripande reform av reglerna om fastighetsexekutionen 
och således ingå som ett led i beredningens arbete på en ny utsökningsbalk. 
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Beredningen avlämnade den 15 november 1968 betänkandet Fastighelsauk
tion m. m., Utsökningsrätt VIII ( SOU 1968: 64) 1 

I betänkandet lägger beredningen fram förslag till lag om exekutiv försälj
ning av fast egendom och lag om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. 
samt förslag till lag om ändring i UL. Det är beredningens avsikt att de nya 
reglerna skall inflyta på lämpligt sätt i en ny utsökningsbalk (UB). Därjämte 
innefattar beredningens betänkande förslag till viss följdlagstiftning. Försla
get torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 1. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgivits av hovrätterna för 
Västra Sverige och övre Norrland, bankinspektionen, länsstyrelserna i Stock
holms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, 
Älvsborgs, Värmlands, Västmanlands, Kopparbergs, Jämtlands och Väster
bottens län, överexekntorerna för Norrköpings och Hälsingborgs kronofogde
distrikt, cxekutionsväsendets organisationsnämnd (EON), inskrivningskom
mitten, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, Sveriges 
jordbrukskasseförbund, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket 
Sveriges stadshypotekskassa, Sveriges fastighetsägareförbund, Sveriges skogs
ägareföreningars riksförbund, Svenska kommunförbundet, Sveriges allmän
nyttiga bostadsföretag, Svenska försäkringsbolags riksförbund, Föreningen 
mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution, Sveriges advo
katsamfund, Föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare, För
eningen Sveriges kronofogdar, Sveriges industriförbund och Sveriges lant
bruksförbund. Luftfartsverket har yttrat sig över det i betänkandet intagna 
förslaget till lag om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. och sjölagskom
mitten över de föreslagna ändringarna i utsökningslagen som rör fartyg. 

Yttrande har överlämnats av länsstyrelsen i Uppsala län från kronofogde
myndigheten i Uppsala distrikt, av länsstyrelsen i Östergötlands Hin från kro
nofogdemyndigheterna i Linköpings, Motala och Norrköpings distrikt, av 
länsstyrelsen i Malmöhus län från kronofogdemyndigheterna i Eslövs, Lands
krona, Lunds, l\falmö och Trelleborgs distrikt samt av Svenska sparbanks
föreningcn fr{m Stockholms sparbank. 

1 Beredningen har samrått med sin rådgivande nämnd, i vilken ingår riksombudsman
ncn Jens Adolfsson, sekreteraren i LO Bert Ahlgren, andre vice talmannen i riksdagens 
andra kammare lantbrukaren Leif Cassel, ledamoten av riksdagens andra kammare lant
brukaren Robert Doekercd, direktören i Svenska arbctsgivarcföreningen Erik Forstadius, 
förbundsjuristen i TCO Stig Gustafsson, advokaten Gunnar Lindh och ledamoten av riks
dagens första kammare redaktören Lisa Mattson. I arbetet har vidare som särskilt till
kallade sakkunniga deltagit bankjuristen Stig Balk-1\Iöller, kronofogden Olof Beck-Friis, 
bankdirektören Erik Durling, hypoteksdirektören Bengt Gunnhagen, f. d. landssckretera
ren Ludvik Lorichs, professorerna Lennart Valllcn och Lars Wclamson samt, i fråga om 
försäljning av luftfartyg och reservdelar därtill, presidenten Karl Sidcnbladh. 

I enlighet med den arbetsfördelning som tillämpas i beredningen har ordföranden, f. d. 
justitierådet Gösta Walin, dåvarande ledamoten hovrättsrådet Gösta Dyrssen och sekre
teraren numera hovrättsrådet Jan Henman deltagit i utarbetande av betänkandet. I fråga 
om de föreslagna ändringarna i konkurslagen har även ledamöterna numera hovrättsrådet 
Bengt Rydin och hovrättsassessorn Henry Montgomery deltagit, varjämte beredningen i 
den delen samrått med advokaterna Sten Lindskog och Anders öhman i egenskap av sär
skilt tillkallade sakkunniga på konkurslagstiftningens område. 
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I yttrandena från Sveriges allmänna hypoteksbank, Sveriges skogsägare
föreningars riksförbund och Sveriges lantbruksförbund har man förklarat 
sig instämma i vad Föreningen mellun ombudsmiinnen hos Sveriges lands
hypoteksinstitution har anfört i sitt yttrande. Folksam har avstått från att 
avge yttrande över betänkandd. 

På grund av vad sålunda förekommit har inom justitiedepartementet utar
betats förslag till lag om exekutiv försäljning av fast egendom, m. m. Försla
gen torde få fogas till stat~.rådsprolokollet i delta ärendet som bilaga 2. 

2.1 Panträtt i fast egendom 

2.1.1 Nuvarande ordning 

2. Allmän motivering 

Faslighetspanträtten grundas på inteckning. Enligt 1 § förordningen 
(1875: 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom (IF) skall till grund för 
inteckning ligga skuldebrev eller annan handling, varpå fordran grundas. 
Om fastighetsägaren på en sådan handling tecknar medt,rivande till att hans 
fasta egendom skall utgöra pant för fordringen, får denna intecknas. Lagen 
är sålunda utformad med tanke på en panträtt som har karaktär av ac
eessorium till en vanlig fordran, som grundas på skriftligt fordringsbevis. 

Den fordran som inteckningshandlingen representerar är personlig, dvs. 
exekution kan äga rum i all gäldenärens egendom. Har handlingen utformats 
som ett skuldebrev, vilket är det vanliga, är detta löpande, om det inte för
setts med direkt förbehåll om motsatsen. 

Fastighetspanträtten framträder emellertid i flera hänseenden som fri
gjord från beroendet av någon personlig fordran. Kravet på personlig betal
ningsutfästelse innebär inte att en sådan fordran verkligen måste föreligga 
vid den tidpunkt då inteckning söks. Det är heller inte nödvåndigt för pant
råttens bestånd att en personlig fordran kvarstår efter inteckningshandling
ens utgivande. 

Om i det särskilda fallet något personligt betalningsansvar på grund av in
teckningshandlingen inte föreligger framstår denna som bärare enbart av ett 
direkt mot fastigheten riktat betalningsanspråk. 

I de flesta fall är inteckningshandlingen biirare av ett anspråk som kan 
riktas såväl mot någon personligen som mot den pantförskriYna fastigheten. 
Dennas ansvar är subsidiärt i den meningen att inteckningshavaren inte kan 
vända sig mot fastigheten utan att den personliga fordran är förfallen, vilket 
får praktisk betydelse när den personligt bctalningsansvarige och fastighets
ägaren inte är samma person. 

I praktiken har det redan länge varit regel att låntagaren vid fastighetskre-
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dit avfordras två skilda lånehandlingar, nämligen inteckningsreversen och en 
omslagsrevers. I den sistnämnda regleras det personliga skuldförhållandet. 

Huvnclbestämmelsen rörande verkan av att borgenärs fordran blivit in
tecknad finns i 18 § 1 mom. IF. Där föreskrivs att inteckning för fordran 
medför rätt att i den ordning UL bestämmer av den intecknade egendomen 
utfå vad som blivit intecknat. Beträffande intecknad ränta görs dock en be
gränsning. Inteckningshavaren har inte rätt att få ut ränta för längre tid före 
den dag utmätning sker eller konkurs inleds än två år. Av 25 § andra stycket 
IF följer att, om inteckningen innehas av fastighetsägaren själv, denne inträ
der i den rätt som annars skulle ha tillkommit en borgenär. Detsamma gäller 
om inteckningen inte kan göras gällande mot fastighetsägaren. Fastighets
ägaren är alltså berättigad att vid utsökning eller när medel i annat fall av 
myndighet fördelas mellan rättsägare i fastigheten uppbära på inteckningen 
utfallande belopp. Inteckningen sägs tillkomma fastighetsägaren som ägar
hypotek. Han får dock inte tillgodogöra sig ränta och han kan inte göra ägar
hypotek gällande genom att själv inleda ett exekutivt förfarande mot fastig
heten. Endast när exekution inletts av annan rättsägare kan fastighetsägaren 
få betalning ur fastigheten. Enligt 25 § tredje stycket IF gäller det sagda 
också när inteckningen innehas av borgenär men, på grund av att avbetal
ning skett eller att inteckningen belånats till lägre belopp än det varpå den 
lyder, endast till en del få göras gällande mot fastighetsägaren. Borgenären 
har dock företräde för sin fordran. 

I fråga om exekutiv auktions inverkan på inteckning är huvudregeln att 
sedan auktionen vunnit laga kraft och köpeskillingen erlagts, fastigheten 
inte vidare svarar för intecknat belopp, som enligt borgenärsförteclmingen 
faller utanför vad som täcks av köpeskillingen. Beträffande belopp inom kö
peskillingen har man att skilja på om beloppet täcks av eller faller utom 
lägsta budet. I det första fallet gäller det intecknade beloppet oförändrat i 
fastigheten, medan däremot inteckningen i del senare fallet blir utan verkan, 
om köparen och inteckningshavaren inte kommit överens om avräkning av 
beloppet på köpeskillingen. 

I fråga om gemensam inteckning gäller särskilda bestämmelser. 

2.1.2 Den i JB föreslagna ordningen 

Panträtten är i JB uppbyggd på ett annat sätt än i gällande rätt. Den nuva
rande konstruktionen med ett skriftligt fordringsbevis på vilket fastighets
ägaren tecknar medgivande till inteckning och på grund av vilket inteckning 
sedan meddelas i fastigheten har ÖYergivits. I det intecknade skuldebrevets 
ställe träder en handling - pantbrevet - som utfärdas av inskrivningsmyn
<ligheten. Pantbrevet skall endast kunna lämnas som säkerhet för fordran 
och en överlåtelse av pantbrevet för sig medför inte någon rättsverkan. 

För uttagande av pantbrev skall följande gälla. Fastighetsägaren ger in en 

3i" Riksdagen 1971. I saml. Nr 20 
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skriftlig ansökan till inskrivningsmyndigheten. Ansökan skall innehålla 
uppgift om dels det penningbelopp på vilket inteckningen skall lyda, dels <len 
eller de fastigheter som avses (22 kap. 2 § första stycket). Myndigheten be
viljar inteckning och på grundval av denna utfärdas pantbrev (22 kap. 5 §). 

Panträtt i fastighet till säkerhet för fordran upplåtes genom att fastighe
tens ägare överlämnar pantbrevet som pant för fordringen (6 kap. 2 § första 
stycket). Borgenär, som sålunda fått panträtt för sin fordran, iiger vid utsök
ning eller när myndighet i annat fall fördelar medel mellan rättsiigarc i fas
tigheten erhålla betalning för fordringen med högst det belopp som anges i 
pantbrevet jämte särskilt tillägg, allt efter det företräde mellan riittsägare 
som inteckningen medför en'jgt lag ( 6 kap. 3 § första stycket). I den mån 
pantbrevet inte är överlämnat som pant för fordran, tillkommer beloppet 
fastighetsägaren som ägarhypolek. 

Den nya inteckningshandlingen, pantbrevet, blir inte bärare av någon per
sonlig betalningsförpliktclse. Inte heller berättigar enbart innehavet av pant
brevet till betalning ur fastigheten. En borgenär måste alltid kunna hänvisa 
till en fordran, för vilken pantbrevet överlämnats såsom pant. Fordringen be
höver emellertid inte vara skriftlig. Panträtt kan upplåtas också till säkerhet 
för en muntlig fordran. Även pantförskrivningen kan ske muntligen. Det nya 
systemet innebär emellertid att det kommer att ligga i borgenärens intresse 
att kunna styrka fordringen och pantförskrivningen. 

Av grundläggande betydel:>e för den nya panträttskonstruktioncn är att 
panlrättsupplåtelsen - dvs. förfogandet genom pantsättning över pantbrevet 
- alltid måste göras av fasti.ghetsägaren. Upplåtelsen blir annars utan ver
kan. Enbart innehavet av pantbrevet anses inte legitimera innehavaren. Bor
genären kan i princip inte göra godtrosförvärv, om upplåtelsen gjorts av an
nan än fastighetens rätte ägare. Har fastigheten överlåtits och har förre äga
ren upplåtit panträtt innan nye ägaren sökt lagfart, gäller dock upplåtelsen 
om borgenären var i god tro ( 6 kap. 7 §). Av betydelse i detta avseende är vi
dare balkens regler om godtrnsförvärv på grund av inskrivning (18 kap.). 
Om pantsättaren kan åberopa sig på lagfart och borgenären är i god tro, blir 
panträttsupplåtclscn gällande oavsett att annan i själva verket visar sig vara 
ägare till fastigheten ( 18 kap. 2 §). 

Den omständigheten alt inteckning meddelats för fordran garanterar inte i 
gällande rätt att betalningsriitt i den intecknade fastigheten under alla för
hållanden föreligger. En beviljad inteckning kan nämligen av skilda anled
ningar i efterhand förklaras ogiltig. Risken för att en inteckningshandlings 
giltighet kan sättas i fråga leder till viss rättsosäkerhet. Det nya systemet har 
därför konstruerats så, att pantbrevets giltighet i princip upprätthålls i alla 
lägen. Ogiltighetsgrunder får däremot göras gällande så,itt avser det bak
omliggande fordringsförhållandet ( omslagsreversen) eller pantförskriv
ningen. Om ogiltighet inträder, går den ut över omslagsreversen eller pant-
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upplåtelsen men aldrig över pantbrevet som s{ulant. Detta tillkommer i stäl
let fastighetsägaren och rättsanspråket på grund av pantbrevet kommer att 
utgöra ägarhypotek. 

Inteckningen och cHirmed också pantbrevet skall lyda på visst kapitalbe
lopp. Borgenärens rätt till betalning ur fasligheten med stöd av panträtt är 
emellertid inte begränsat till pantbrevets belopp. Säkerheten beslår des~mtom 
av ett särskilt tillägg, som uppgår till 15 procent av pantbrevets belopp och 
som är avsett att täcka borgenärens anspråk på ränta och hans krav p[t er
sättning för kostnader, som föranleds av fordringsförhållandet ( 6 kap. 3 §). 
Härutöver får borgenären tillgodogöra sig ränta efter sex procent för tiden 
efter det att fastigheten utmättes eller efter molsvarande tidpunkt i andra 
fall av medelsfördelning. 

Det särskilda tillägget får tas i ansprf1k under vissa siirskilt angivna förut
sättningar. Avsikten är att begränsa rätten att utnyttja tillägget enbart till 
vad som fordras för att det primära syftet med tillägget skall komma till sin 
rätt, nämligen att ge parterna rnöjEghet att i alla normala fall utnyttja hela 
pantbrevets belopp som säkerhet för kapitalfordran. För det första får tilläg
get tas i anspråk bara om pantbrevets belopp inte förslår. För det andra får 
tillägget utnyttjas endast för betalning av ränta på fordringens kapitalbelopp 
i den mån detta inte överstiger pantbrevets belopp, av skadestånd på grund 
av förtida belalning eller av ersättning för indrivningskostnacl eller annan 
kostnad som föranleds av fordringsförhållandet. Borgenären äger alltså inte 
erhålla betalning för sin kapitalfordran nr tillägget. Inte heller får han, om 
fordringen överstiger pantbrevets belopp, uppbära betalning för den ränta 
som hänför sig till det överskjutande beloppet. För det tredje, slutligen, skall 
tillägget beräknas på den del av fordringens kapitalbelopp, som ligger inom 
pantbrevets belopp. 

I den mån elt pantbrev inte utnyttjats för panträttsupplåtelse, som är gäl
lande mot fastighetsägaren, tillfaller betalning på grund av pantbrevet denne 
(6 kap. 9 §).Fastighetsägarens anspråk - ägarhypoteket - bygger alltså på 
samma principer som i gällande rätt. Fastighets ansvar för inteckning kan 
upphöra helt eller delvis till följd av att fastigheten blivit föremål för exeku
tiva åtgtirder. Om fastigheten säljs på exekutiv auktion är huvudregeln den, 
att inteckning är utan verkan till belopp som inte täcks av köpeskilling, be
hållen avkastning eller andra influtna medel (6 kap. 12 § förs la stycket). I 
fråga om gemensam inteckning föreslås särskilda bestämmelser. 

Den förändrade panträtlskonstruktionen kräver särskilda övergångsbe
stämmelser. Dessa återfinns i 20-30 §§ JP. Strävan har varit att så snabbt 
som möjligt föra in vid balkens ikraftträdande bestående panträttsupplåtel
ser under det nya systemet. Vissa särregler har dock ställts upp. 

I princip skall bestämmelserna i 6 kap. JB äga tillämpning på inteckning 
för fordran som beviljats eller sökts före balkens ikraftträdande (20 §). In-
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teckningen skall därvid anses som en enligt balkens bestämmelser beviljad 
eller sökt inteckning på motsvarande kapitalbelopp. Inteckningshandlingen 
skall vidare anses som ett pantbrev på beloppet (21 §).Av dessa regler följer 
all den intecknade räntan i princip skall bli ulan betydelse efter balkens 
ikrafllrtidande. I sttillet gäller beslämmelserna i 6 kap. 3 § JB om tillägg till 
pantbrevets belopp. 

Niir det gäller rättsförhållandet mellan borgenär och gäldenär görs över
gångsvis viss skillnad mellan. det fall att en inteckning utgör säkerhet för 
fordran och det fall alt inteckningen fungerar som självständig värdehandling 
(22 §). I det första fallet görs balkens regler omedelbart tillämpliga. Pant
sättningen av inteckningshandlingen betraktas som en pantförskrivning en
ligt balken och själva inteckningen blir inte längre förenad med rätt till be
talning ur den intecknade egendomen. Borgenären går alllså miste om sin nu 
föreliggande riilt att skaffa sig betalning för fordringen genom att utnyttja 
inteckningshandlingens egenskap av lös pant, dvs. att låta utmäta och exeku
tivt försälja handlingen eller, i mån av befogenhet, slilja den under hand. Har 
inteckningen pantförskrivits till säkerhet för en muntlig fordran leder dessa 
regler till en försämring av borgenärens rättsställning, om denne vid exeku
tion skulle vara tvungen alt styrka <len muntliga fordringen. - I det andra 
huvudfallet, då inteckningen fungerar som självständig värdehandling, har 
borgenären till skillnad mot vad som föreslås gälla för de nyss angivna fallen 
ansetts böra vara bibehållen vid sin rätt att med stöd av enbart intecknings
handlingen rikta krav mot den intecknade fastigheten. övergångsvis föreslås 
därför gälla, att panträtt enligt 6 kap 1 § JB anses upplåten i fastigheten till 
säkerhet för borgenärens rätt. på grund av handlingen. 

De nu återgivna bestämmelserna rörande vid JB:s ikraftträdande be
stående panlrättsförhållanden skall äga motsvarande tillämpning om borge
när vid ikraftträdandet innehar ett med inteckningsrnedgivandc försett ford
ringsbevis och inteckning beviljas på grund av beviset (23 §). I sådana fall 
gäller vidare att ansökningen om inteckning skall godtas som ansökan om 
inteckning enligt nya balken ( 45 §). Detta innebär bl. a. alt pantbrev kom
mer att utfärdas på ett penningbelopp motsvarande fordringens kapitalbe
lopp. 

Bestämmelserna i 6 kap. 3 § JB angående omfattningen av rätten till belal
ning ur intecknad fastighet bnebär väsentliga föriindringar i jämförelse med 
den nu rådande ordningen. :Med anledning därav har i JP tagits upp en be
stämmelse att 6 kap. 3 § inte skall tillämpas, om det yrkas av sakiigare vars 
rätt beror därav. En förutsättning är vidare att fastigheten utmäts eller kon
kursansökan görs eller, om medelsfördelning föranleds av annat än utmät
ning eller konkurs, medlen nedsätts innan fem år förflutit från balkens 
ikraftträdande (24 §).Även efter utgången av nämnda frist kan fastighets
ägaren motsätta sig att borgenären erhåller betalning med högre belopp iin 
som skulle ha utgått enligt äldre lag, såvitt avser vid balkens ikraftträdande 



Kungl. il!aj:ts proposition nr 20 är 1971 77 

bestående eller därmed järnsfällda panträttsupplålelser (25 §). Till borgenä
rens skydd ges regler om förtida uppsägning för den hiindelse en tillämpning 
av 6 kap. 3 § medför att inleckningssäkerhetcns värde väsentligt ncdgår 
(26 ~). 

Det personliga bctalningsansvarct på grund av inteckningshandling upp
hör inte i och med balkens ikraftträdande. Sådant ansvar skall fortfarande 
kunna göras gällande av borgenären (27 §). 

Den verkan i fråga om fastighets ansvar för inteckning sum enligt nu giil
lande rätt kan ha inträtt efter exekutiv auktion eller andra fall av medelsför
delning skall fortfarande bestå efter balkens ikraftträdande (29 § förs la styc
ket). 

Tomträtten är enligt 13 kap. JB liksom enligt gällande rätt likställd med 
fast egendom i del hänseendet att rältigheten kan intecknas och bli föremål 
för panträttsupplåtelse. Någon motsvarighet till institutet valtenfallsrätt 
upptas inte i balken. Ännu bestående vattenfallsrätter skyddas emcllerlid och 
har i stor utsträckning underkastats balkens regler om tomträtt. Vatlenfalls
rätt skall i samma utsträckning som hittills kunna intecknas och följer 
därvid reglerna om inteckning i tomträtt ( 1l § JP). 

När det gäller begränsade sak.rätter i fast egendom i övrigt innehåller .JB 
bestämmelser om nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft (7-12, 
14 och 15 kap.). 

2.2 Allmänna synpunkter på lagstiftningen om fastighetsexekution 

2.2.l Den nuvarande ordningen 

Inteckning i fast egendom ger borgenären panträtt i den intecknade egen
domen och förmånsrätt enligt 17 kap. HB. Borgenär som på grund av inteck
ning har panträtt i fast egendom kan för att få en s. k. exekutionslitel mot 
fastigheten anvånda sig av lagsökning enligt vad som gäller därom eller 
också föra talan i vanlig rättegång. Han kan dessutom utkräva personligt be
talningsansvar av fastighetens ägare när sådant ansvar åvilar denne. 

När borgenär kan åberopa inteckning råder i allmiinhct ingen tvekan om 
att fastigheten skall svara för skulden. Fast egendom kan emellcTtid angripas 
exekutivt även för fordran som inte är intecknad, t. ex. för ogul<lna skatter. 
Det är givetvis av vikt att den egendom mot vilken kravet då riktas tillhör 
gäldenåren så att misstag inte sker på den punkten. UL innehåller vissa reg
ler i dessa hänseenden. Om fastighet överlåtits, förutsätts att förvärvaren 
söker lagfart för alt han skall skydda sig mot utmålning för överlåtarens 
skulder. I konkurs saknas motsvarande regelsyslem. 

Sedan fast egendom tagits i mät, fortsätter förfarandet i noggrant bestämd 
ordning. Försäljningen ombesörjs av överexekutor (ÖE) och sker på offent
lig auktion. Tillbehör till fast egendom kan dock försäljas separat antingen 



78 Kungl. Maj:ts proposition nr 20 år 1971 

på auktion eller underhand. I stället för försäljning av fast egendom kan 
ordnas tvångsförvaltning. I avvaktan på försäljning kan gäldenären också 
skiljas från förvaltningen av fastigheten genom att syssloman tillsätts. 

Innan auktion kan hållas på fast egendom måste åtskilliga förberedande 
åtgärder vidtas. Före auktionen upprättas en förteckning över borgenärerna 
och andra rättsägare som bl. ::~. ligger till grund för bestämmande av det s. k. 
lägsta budet. Detta skall överstiga summan av de fordringar som i förteck
ningen upptagits framför exekulionsfordringen och kostnaden för förfaran
det. Försäljning får inte ske utan att lägsta budet uppnås. Detta är ell ut
tryck för den s. k. tiickningsprincipen. Lägsta budet kan emellertid, särskilt 
vid försäljning under konkurs, ligga mycket lågt. öE har rätt alt avvisa bud 
som uppnår det formellt lägsta budet, om det är sannolikt att avsevärt bättre 
pris kan uppnås. En annan grundläggande princip - den s. k. övertagan
deprincipen - innebär alt inteckningar inom lägsta budet som regel inte 
skall betalas kontant. De skal:l kvarstå i faslighelen utan att det för ändamå
let behövs någon särskild överenskommelse mellan köparen och borgenä
rerna. 

Den som ropar in fast egendom skall betala viss handpenning eller ställa 
säkerhet d~irför. Den återstående köpeskilling som skall betalas kontant skall 
erläggas senast vid sammanträde för köpeskillingsfördelning. Fullgör inte 
köparen sin betalningsskyldighet, hålls ny auktion på den försumlige inropa
rens risk. 

Kostnaden för exekutionen tas i första hand ut av influtna medel. I andra 
hand svarar sökanden för kostnaden. Delvis utgår den efter taxa. De olika le
den i exekutionen kan överklagas Li I I hovriitt och i viss utsträckning till 
högsta domstolen. 

Fast egendom kan säljas ex,~kutivt även under konkurs bl. a. på initiativ ay 
konkursförvallaren. Av praktisk betydelse är alt bl. a. löneborgenärer då i 
viss omfattning har riilt till betalning före inteckningshavare. 

Reglerna för exekutiv försäljning av fast egendom har betydelse även 
utanför UL :s område. I flera lagar ges sålunda hänvisning lill dessa regler. 
Så är fallet, t. ex. i lagen ( Hll 6: 156) om vissa inskränkningar i riitten att 
förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, lagen ( 1925: 221) 
om bulvanförhållande i fråga om fast egendom samt jordfönärvslagen 
(1965: 290). 

Med fastighetsanktion har exekutiv försäljning av iigarhypotek visst sam
band. Ägarhypotek kan utmiitas och säljas. Köparen kan vid behov på 
samma sätt som vanlig inteckningshavare begära att fastigheten siiljs exeku
tivt. 

Reglerna för exekutiv försäljning av fast egendom har lill slor del giillt 

som mönster för lagen (1955: 235) med särskilda bestämmelser om försälj
ning av utmätt luftfartyg m. m. Dessutom hänvisar denna till UL:s regler om 
försäljning av vanliga fartyg. Även i luftfartyg kan iigaren ha ägarhypotek. 
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2.2.2 Lagberedningens förslag 

Som nämnts inledningsvis har beredningen, framför allt med utgångs
punkt från de regler om panträtt i fast egendom som togs upp i JB 1966 över
vägt förfarandet vid exelmlion i fast egendom i sin helhet. Den nya panträtts
konstruktionen i JB kräver åtskilliga ändringar inom exekutionsrätten. Be
redningen har ansett att detta arbete borde vidgas till en genomgripande re
form av reglerna om fastighetsexekution. Denna reform bör kunna genomfö
ras till den tidpunkt då man beräknar att den nya jordabalken skall träda i 
kraft eller årsskiftet 1971-1972. Däremot kan man inte räkna med att en 
ny UB hinner utarbetas och lagrådsgranskas inom detta tidsskede. De nya 
reglerna om fastighetsexekution påkallar en väsentligen redaktionell omar
betning som ändå måste företagas för UB. Även förmånsrältsordningen är 
föremål för revision och beredningen avser alt avlämna ell särskilt betän
kande om ny förmånsrättsordning (FRO). Preliminärt förslag därtill har 
fogats till betänkandet om fastighetsexekution. Beredningen utgår från att 
den nya förmånsrättsordningen skall kunna träda i kraft samtidigt med de 
nya reglerna om fastighetsexekution m. m. 

I lagtekniskt hänseende har beredningen under sitt arbete på fastighets
exekutionen ansett lämpligt att reglerna om försäljning av utmätt fast egen
dom t.v. tas upp i en särskild lag. De förslag till lagar om exekutiv försälj
ning av fast egendom (FfL) och av luftfartyg m. m. (LfL) som nu läggs fram 
avser beredningen framdeles skola i stort sett oförändrade bilda två själv
ståndiga kapitel i UB. Beredningen ämnar framdeles föresJå att öE avskaffas. 
I samband därmed bör försäljningen av fast egendom och luftfartyg m. m. 
anförtros kronofogdemyndighet. Förslag härom har ansetts höra anstå till 
dess nlsökningsrätten i dess helhet är genomgången. För alt vederbörande 
förrättningsmän framdeles skall besitta erforderliga kunskaper, erfarenhet 
och rutin torde handläggningen böra inom kronofogdeorganisationen över
lämnas lill vissa kvalificerade befattningshavare så att t. ex. kronofogdemyn
digheterna inom ett eller flera län använder expert, förslagsvis slalionerad till 
residensstad. De regler som giiller själva utmätningen av fast egendom skall 
å andra sidan enligt beredningens förslag t.v. stå kvar i 3 och 4 kap. UL. Be
redningen föreslår också att regler som gäller köpeskillingsfördelningen, 
kostnader för förfarandet och fullföljd till högre instans, med visst undan
tag, t.v. skall stå kvar i UL. Beredningens avsikt är att reglerna om utmät
ning i en framtida UB skall stå i ett gemensamt kapitel oavsett egendomens 
beskaffenhet. Avsikten är vidare att i UB ta upp reglerna om köpeskillings
fördelning i ett för olika slag av exekutiv försäljning gemensamt kapitel samt 
att regler om kostnader, fullföljd och förfarandet i högre instans skall samlas 
i en gemensam avdelning i slutet av UB. 

Betriiffande exekution i fast egendom har förfarandet från början till slut 



80 Kungl. illaj:ts proposition nr 20 år 1971 

måst övervägas med utgångspunkt från de nya regler om panträtt som Lagils 
upp i JB. 

Den nya panträttskonstruktioncn har i mycket väsentliga hänseenden änd
rat fastighetsägarens stållning i fråga om iigarhypotck. Reglerna om ~igarhy
polek blir tillämpliga både när ägaren innehar obelånat pantbrev och niir den 
fordran för vilken pantbrev panlförskrivils ej uppgår till pantbrevets belopp. 
I båda fallen måste ägarhypoteket vid behov bli tillgängligt för borgenärerna. 
Beredningen föreslår nya regler härom som innebär att efter utmätning av 
ägarhypotek skall antingen d·~tta pantförskriv·as till den som vunnit utmät
ning därav eller också beslut meddelas om att fastigheten tas i anspråk. I 
senare fallet utbjuds fastigheter till försäljning i det aktuella ärendet. 

Beträffande gemensamt intecknade fasligheler föreslår beredningen åt
skilliga nyheter. Reglerna därom tas upp i ett särskilt avsnitt i lagen. Enligt 
beredningens förslag skall man i fortsättningen skilja mellan försäljning av 
flera gemensamt intecknade :fastigheter i enlighet med gemensam sakägar
förleckning och försäljning ·~nligt särskilda sakägarförteckningar. I förra 
fallet blir reglerna om försäljning av en enda fastighet i princip tillämpliga. 

Enligt JB skall inteckning inte kunna meddelas i ideell andel av fast egen
dom. I enlighet därmed bör id1~ell andel inte heller få säljas enligt vanliga reg
ler om exekutiv försäljning LV fast egendom. Beredningen föreslår möjlig
het att efter utmätning av ideell andel dra in återstoden i försäljningen. föir 
det inte bör ske, får andelen säljas enligt reglerna om ~örsäljning av lös egen
dom. I sådant fall kommer alla befintliga inleckningar och rättigheter att be
stå. 

I lagförslaget uppmärksammas också utmätning av villkorlig rätt till fast 
egendom i överlåtares eller förviirvarcs hand. 

Panträttskonstruktionen i .JB har föranlett ändringar även i lagsökningsla
gen (LL). 

Den för fast egendom säregna regeln alt domstols fastsfällelse av fordran 
till betalning ur fast egendom medför s. k. utmätningsverkan bör upphävas. 
Enligt beredningens förslag skall den som har fått fordran enligt omslagsre
vers fastställd till betalning hos gäldenären begära utmätning i vanlig 
ordning. Om det inte redan piövats att hans fordran är förenad med panträtt 
i fast egendom, får detta styrkas i utmätningsärendet. I delta sammanhang 
föreslås nya regler om verkan av att fastigheten blivit överlåten när utmät
ning kommer i fråga. 

Utropsordningen har nyreglerats och de nya bestämmelserna i JB beaktats. 
Beträffande nyttjanderätt o. l. som belastar utmätt fastighet innehåller UL 
en del regler till rättighetshavarens skydd som ingår i utropsordningen. De är 
emellertid föga effektiva. Beredningen har försökt att göra motsvarande 
regler i förslaget mera verksamma. 

För att undvika att fast eg·~ndom sälis exekutivt till uppenbart underpris 
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infördes på förslag av beredningen år 1967 regler som ger den som förrättar 
fastighetsauktion möjlighet att vägra godkänna ett för lågt bud. Dessa regler 
behåller beredningen i förevarande lagförslag. Liksom utmätt lös egendom 
och fastighetstillbehör enligt regler som infördes 1967 kan säljas under hand 
föreslår beredningen nu all själva fastigheten skall kunna säljas under hand, 
företrädesvis med hjiilp av mäklare. Anikten är att metoden skall komma 
till användning i enklare fall och att man genom att använda sig av metoden 
skall kunna uppnå bättre pris. 

Reglerna i UL om fördelning av köpeskilling och andra tillgängliga medel 
har förenklats, bl. a. som en följd av att institutet tvångsförvaltning fått 
utgå. Beträffande koslnaderna har ökade möjligheter att begära förskott in
förts. I fråga om fullföljdsförfarandet har i huvudsak endast vidtagits följd
iindringar. I det fortsatta arbetet p[t UB fltr beredningen tillfälle att behandla 
fullföljdsfi.irfarandet i dess helhet och göra bl. a. den revision som påkallas 
aY att öE enligt beredningens mening bör avskaffas. 

I UL har beredningen utmönstrat en hel del bestämmelser om underråttel
ser myndigheter emellan. Föreskrifter hiirom torde böra meddelas av Eungl. 
~laj:l. 

De föreslagna nya reglerna om faslighetsexckution föranleder vissa iind
ringar i konkurslagen (KL). I detta sammanhang har äYen lagts fram förslag 
om följdändringar i KL med anledning av FRO. 

Beredningen har funnit att de tillämnade nya reglerna om fastighetsexeku
tion gör det nödvändigt att vidta inte obetydliga följdändringar i nuvarande 
regler om exekutiv försäljning av luflfartyg m. m. Beredningen har funnit 
det lämpligt att ta steget fullt ut och upprätta förslag till en ny lag om exeku
tiv försäljning av luftfartyg m. m. (LfL) med användning av samma metodik 
som i förslaget till fastighetsförsäljningslag. I motsats till 1955 års lag är den 
föreslagna lagen självständig i förhållande till UL:s regler om försäljning av 
fartyg. Beredningen avser, att den nya lagen utan väsentliga ändringar skall 
infogas som särskilt kapitel i en ny UB. 

I övrigt innehåller beredningens nu aktuella betänkande förslag till smärre 
följdändringar i rättcgångsbalken (RB), lagen (1907: 36 s. 1) om nyUjande
rält till fast egendom (NJL), förordningen (1880: 36 s. 1) innefattande sär
skilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning av järnvåg, 
så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs samt lagen (1955: 
229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande inter
nationellt erkännande av rätt till luftfartyg. 

Eftersom Jagen (1920: 474) med vissa bestämmelser om registrering av 
elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kruft m. m. kan väntas bli 
upphävd i de delar som den berör fastighetsexekution har beredningen inte 
upprättat förslag till ändringar i lagen som annars skulle ha behövts. Följd
ändringar i lagen (1901: 26 s. l) om inteckning i fartyg och 41 § lagen 
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(1955: 227) om inskrivning av riitt till luftfartyg avser beredningen att lägga 
fram i samband med FRO. 

Genom föreslagna ändringar i banklagstiftningen (prop. 1968: 143) ges 
bankbolag, sparbanker och jordbrukskassor möjligheter att för att skydJa 
fordran köpa egendom som är utmätt eller pantsatt för fordringen inte bara 
då egendomen utbjuds på offentlig auktion utan också då den enligt de år 
1967 i 96 a § UL beträffande fös egendom införda bestämmelserna av utmät
ningsman säljs under hand. Banklagstiftningen behöver jämkas i nu nämnt 
avseende, om beredningens förslag om underhandsförsäljning av utmätt fas
tighet genomförs. Beredningen har emellertid inte ansett sig behöva lägga 
fram förslag till jämkningar i detta sammanhang. 

2.2.3 Remissyttrandena 

Beredningens förslag har vid remissbehandlingen fått ett positivt motta
gande och hm·ddelen av remissinstanserna har tillstyrkt att förslagen läggs 
till grund för lagstiftning. Till dessa remissinstanser hör hovriitterna för 
Västra Sverige och övre Norrland, bankinspektionen, länsstyrelserna i Stock
holms, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Viislerbottens län, EON, 
Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, Konungariket Sve
riges stadshypotekskassa, Sveriges faslighetsiigarcförlmnd, Sveriges allmiin
nyttiga bostads{ öretag, Svenska försäkringsbolags riksförbund, Föreningen 
mellan ombudsmännen lios Sveriges landsh!Jpoteksinstitution, Sveriges advo
lwtsamfzmd, Föreningen Svuiges häradshövdingar och stadsdomare, För
eningen Sveriges kronofogdar och Sveriges industriförbzmd. 

I flera remissvar uttalas att beredningens förslag beträffande förfarandet 
vid fastighetsexekulion innebär en i stort selt ändamålsenlig anpassning av 
förfarandet vid exekution i fast egendom Lill .JB :s regler. Samtidigt framhålls 
därvid att beredningens förs] ag i den mån de går utöver vad som betingas av 
JB tillmötesgår ett behov av reformering av UL:s regler om fasiighetsexeku
tion. Uttalanden av sådan innebörd giirs l. ex. :n- hovrätterna för Västra Sve
rige och Ö1Jre Norrland. Svenska sparbanks{ örcningen anser det viirc!efullt 
att de i många stycken svåröverskådliga och praktiskt ohanterliga regler rö
rande fastighetsexekution, som ingår i UL och anslulandc förfailningar, nu 
har blivit föremål för en genomgripande översyn samt att reglerna därvid har 
systematiserats och sammanförts. Föreningen konstaterar också med lill
fredsstiillelse alt beredningen målmedvetet har slriivat att vid sidan av den 
nödvändiga anpassningen till den blivande nya jordabalken modernisera det 
exekutiva förfarandet så att det kan tillgodose kreditlivets behov av en smi
dig och praktisk exekutionsordning. I yttrandet från Konzmgariket Sveriges 
stadslzypotekskassa framhålls att förslagen rörande förfarandet vid exe
kutiv försäljning av fastighet bygger på redan nu gällande principer, som 
dock har modifierats med ntgångspunkt från reglerna i JB. Liknande s~rn
punkter anförs av länsstyrelserna i Viirmlands, Västmanlands och Västerbot-
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tens län. Enligt EON framstår beredningens förslag i fråga om handlägg
ningen av exekutiva fastighetsförsäljningar rent allmänt som ralionclla och 
iignade att ge bättre resultat än vad de nuvarande försäljningsreglerna gör. 

Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstilzztion 
anser att de föreslagna reglerna om fastighetsexekutionen i allt väsentligt in
nebär en ändamålsenlig reglering av förfarandet efter det alt exekution har 
inletts. Utformningen av förfarandet i denna del förefaller föreningen väl äg
nad att på ett tillfredsställande sätt tillgodose fastighetskreditgivarnas in
tressen. Däremot är föreningen kritisk mot de regler om hur exekution skall 
inledas som beredningen har föreslagit. Föreningen framhåller helt allmänt 
att det från kreditgivarnas synpunkt iir av siirskilt intresse att reglen:ia i det 
avseendet utformas med sikte på vad som med hänsyn till det praktiska livets 
krav är mest ändamålsenligt. 

I ett par remissvar påpekas att förslaget beträffande förfarandet vid exe
kution i fast egendom innehåller regler som är invecklade och svilrlillgäng
liga. Hovrätten för övre Norrland framhåller att tilHimpningen av vissa av de 
föreslagna i·eglerna, trots tlessas stora förlji:inster, torde komma au vålla åt
skilliga svårigheter för sådana parter i förfarandet som inte är rältsbildade. 
Främst gäller detta enligt hovrätten den allmänhet till vilken utbud vid fas
tighetsexekulion skall riktas. Svenska sparbanksföreningen finner förslagen 
i allt viisentligt tillgodose rimliga krav på lydlighet. På vissa punkler anser 
föreningen emellertid de förslagna bestämmelserna så invecklade att de för 
en lekman torde te sig niira nog helt obegripliga och även av en juridiskl sko
lad läsare fordrar mer än rimlig tankemöda. Som exempel nämner för
eningen bl. a. de föreslugna bestämmelserna om utropsförfarandet, när faslig
het belastas av flera rättigheter. Enligt föreningens mening är det önskvärt 
att alla möjligheter till förtydliganden och ytterligare förenklingar i lag
textutfonnningen lillvaralas. 

Allmänt kritiska synpunkter beträffande beredningens förslag rörande 
fastighetsexekutionen framförs av liinsslyrclseraa i Kalmar, Kopparbergs 
och .liimtlwzds län: Liinssiyrelsc11 i Halmar liin anser :1tt fiirs!aget till lag 
om exekutiv försäljning av fast egendom i många avseenden är i behov 
av en omarhctning. Mycket aY del som har vunnits genom alt samman
föra reglerna rörande fast eg~ndom iill en särskild lag har enligt Eins
styrelscn förlorats dels genom alt !H~slämmrlscrna mfmga gånger har gjorts 
alltför kortfattade och oklara och dels genom alt det förutsätts, att 
kompletterande föreskrifter skall ulfiinbs i administrativ ordning. Läns
styrelsen menar alt öwrskådlighelen därigenom har minskat ·väsent
ligt. Länsstyrelsen i Kopparbergs liin är av uppfaltningen att förslagen 
beträffande fastighctsexckuiionen inte i tillräcklig grad tillgodoser be
hovet av förenklingar. Visserligen kan enkla fastighetsexekutioner kanske bli 
ännu något enklare om förslagen genomförs. Vissa av förslagen kommer 
emellertid enligt länsstyrelsens mening att verka i motsatt riktning. Lik-
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nande synpunkter anläggs av länsstyrelsen i Jämtlands län, som anför att 
det, liksom fallet är nu, torde bli endast ett fåtal som så behä1·skar förfaran
det vid exekutiv fastighetsförsäljning, att de i olika situationer kan ta tillvara 
sina intressen på bästa siitt. Förslaget kommer iiwn att medföra alt övcrexc
kutorernas arbelsbörda ökas. I förslagen förutsätts i olika avseenden åtgär
der och aktiv medverkan från öE :s sida i ,-äsentligt större ulsträckning än 
f. n. och del arbete öE måste ägna fastighetsförsäljningarna blir både om
fatlande och tidsödande. Lär.,sslyrelsen finner det därför troligt, alt en viss 
personalförstärkning kan bli behövlig. 

Beredningens förslag att J~eglerna om exekutiv försäljning av fastighet 
skall upplas _i en särskild lag, som framdeles skall kunna bilda clt självstän
digt kapitel i en UB, samt aL reglerna om utmätning av fastighet, köpeskil
lingsfördelning, kostnader och fullföljd t. v. skall stå kvar i VL har allmänt 
godtagits under remissbehandlingen. Flera remissinstanser betonar särskilt 
att sammanföringen av reglerna om försäljning till en särskild lag innebär 
att reglerna blir mer översk!ldliga och att en bättre systematik kan åstad
kommas. Allmänna uttalanden i sådan riktning görs av bl. a. hovrätten för 
övre Norrland samt länsstyrelserna i Stockholms, Viirmlands, Viistmanlands 
och Västerbottens län. Några rcmissinstanser anser emellertid alt också reg
lerna om köpeskillingsfördelning bör tas in i lagen om exekutiv försäljning 
av fast egendom. Hovrätten för Västra Sverige anser sålunda att reglerna om 
köpcskillingsfördelning har ett så nära samband med försäljningsreglerna 
att det skulle vara till fördel om de fördes in i den särskilda försäljnings
lagen. Enligt hovrätten bör de också framdeles tas in i det kapitel i en UB 
som rör försäljning av fast egendom. Även i yttrandena från länssturelscn i 
Stockholms län och Stockholms sparbank ges utlryck för uppfattningen att 
bestämmelserna om köpeskillingsfördelning bör finnas i den särskilda för
säljningslagen. Länsstyrelsen_ i Jämtlands län och Sueriges f asiiglzetsägare
förbzznd ser det som önskvärt att alla regler som berör exekutiv försäljning 
av fastighet förs samman i en lag. I~änsstyrelsen framhåller, alt bestämmel
serna därigenom skulle bli mer lättillgängliga och överskådliga. -

Beredningens åsikt att överexekutorsinstitutionen i framliden bör avskaf
fas och kronofogdemyndigheterna i samband därmed anförtros bl. a. försälj
ning av fast egendom kritis1~ras i yttrandena från flera länsslyrelser. Läns
styrelsen i Malmöhus liin frr.mhi\Jler att beredningen, samtidigt som den för
utskickar förslag om att öE skall avskaffas, finner att försäljning av fast 
egendom m. m. bör koncentreras till vissa kvalificerade befattningshavare 
inom kronofogdeorganisationen. Länsstyrelsen sätter mot bakgrunden av 
detta i fråga om inte öE skulle kunna behållas. Länsstyrelsen betonar där
vid alt någon allvarligare kritik inte har riktats mot den nuvarande ordning
en. Länsstyrelserna i Stocldwlms och Kopparbergs län anför liknande syn
punkter. Förstnämnda länsstyrelse påpekar att vad beredningen förordar är 
en regional organisation med lokalisering till residensstäder som skall ersätta 
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övercxckulorcrna i fråga om försäljning av fast egendom. Enligt liinsslyrel
sens mening står en sådan anordning inte i god överensstämmelse med strä
vandena alt åstadkomma en rationell länsförvaltning. Länsstyrelsen i V iirm

lands liin anser att kronofogdemyndigheterna inte inom överskådlig tid 
kommer att förfoga över personal som besitter sådana kunskaper och så
dan erfarenhet inom framför allt faslighetsrällens område som behövs för alt 
försäljning av fast egendom m. m. skall kunna anförtros dem. Om överexe
kutorsinstitutionen avskaffas bör därför enligt länsstyrelsens mening ären
den av så kvalificerad art som fastighetsförsäljning kunna ankomma på 
länsstyrelserna, inom vilka det sedan gammalt finns personal som är viil för
trogen med sådana ärenden. Samma uppfattning kommer till uttryck i ytt
randena från länsstyrelserna i Västmanlands och Västerbottens län. Dessa 
fänsslyrelser påpekar också att fördelning av medel med tillämpning av de 
regler som gäller vid köpeskillingsfördelning efler exekutiv fastighelsför
säljning ombesörjs av länsstyrelserna enligl bestämmelser i vattenlagen, ex
propriation slagen och flera andra lagar samt att det inte har satts i fråga att 
dessa ärenden skulle tas hort från Hinsstyrelserna. 

Länsstyrelsen i Stockholms liin finner det vara angeläget alt principfrågan 
om utsökningsärendena skall föras bort från länsstyrelserna snarast får sin 
lösning bl. a. för att länsstyrelsens långsiktiga arbetsplanering inte skall 
försvåras. övcrexclwtor för Hälsingborgs kl'onofogdcdisfrikt anser att frå
gan om vilken myndighet som skall handha exekutiv försäljning av fastig
het har betydelse niir det gäller att utforma förfarandet vid sådan försälj
ning och alt frågan därför hiir lösas i samband med alt förfarandet nu över
ses. 

Beredningens uttalande, att ett genomförande av förslaget att utmätt fas
tighet skall kunna säljas under hand bör medföra ändringar i banklagstift
ningen berörs av bankinspeldionen. Bankinspektionen förklarar sig inte ha 
något att erinra mot att hankinstitu!en vid underhandsförsäljning får 
samma rätt att skydda fordran som de f. n. har vill exekutiv försäljning av 
lös egendom och fastighetstillbehör. Svenska bank[ öreningcn påpekar att 
ändringar till följd av bestämmelser om underhandsförsäljning av fastighet 
krävs, förutom i banklagstiftningen, också i jordförvärvslagen, förköpslagen, 
lagen om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m. samt 
lagen om bulvanförhållande i fråga om fast egendom. 

2.3 Inledande av exekution i fast egendom 

2.3.1 Giillande rätt. Fast egendom kan angripas exekutivt på olika sätt. Ofta 
är borgenärens fordran förenad med panträtt på grund av inteckning i egen
domen och därmed åtföljande förmånsrätt enligt 17 kap. 9 § HB. Om gälde
nären ej fullgör sin betalningsskyldighet, försöker borgenären regelmässigt 
att med åberopande av inteckningen genom lagsökning ta ut betalning ur 
egendomen. När fordringen fastställs till betalning ur fastigheten, anses 
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denna utmätt. Borgenären får därefter åtnjuta betalning med den förmåns
rätt som inleckningen medför (77 a § UL). N~imnda utmiitningsverkan för
faller om borgenären inte begiirl försäljning eller tvångsförvaltning sist två 
månader efter att beslutet om fastslällelse till betalning vann laga kraft (86 § 
UL). En borgenär kan även angripa och njuta betalning med särskild för
månsrält i fast egendom utan att han kan åberopa inteckning. Detta giiller 
t. ex. en rad betalningsanspråk som nu riiknas upp i 17 kap. G § Hil och ford
ringar som p:i grund av hiinvisning tm della lagrnm hur förmånsrätt som 
avses där. I andra fall kan exekution inledas av horgeniir som inte har s~!r
skild förmånsrätt i fasl egendom eller överhuvud i någon viss egendom. 1 den 
situationen har borgeniiren inte något anspråk på att jusl fast egendom skall 
tas i mät. Annan egendom bör tas i första hand. Genom utmätning av fast 
egendom får borgeniiren förmånsrätt enligt 17 kap. 9 § HB. Under konkurs 
kan borgenärens fordran vara förenad med allmän förmånsrätt i konkurs, 
t. ex. lönefordran som avses !i 17 kap. 4 § HB. Vid utmätning har emellertid 
denna förmånsrätt ingen bet~rcJelse annat än om försäljning sker under kon
kurs. 

Om gäldenärs egendom avträds till konkurs, begränsas möjligheten att få 
utmätning. Såvitt angår fast egendom får endast borgenär som har panlrätt i 
fastigheten erhålla utmätning av egendomen (23 §KL). Med panträtt förstås 
här såväl panträtt på grund av inteckning i fast egendom som den förmåns
rätt som avses i 17 kap. 6 § handclsbalken (HB) och till delta lagrum hän
visande författningar. Exekutiv försäljning av faslighcten kan emellerlid äga 
rum även på begäran av konkursförvaltaren (70 §KL). I princip skall då på 
försäljningen tillåmpas samma regler som når utmätning skelt. Det finns 
emellertid vissa särskilda be~;tämmclser som skall iakttas. Framför allt gäl
ler, att borgenårer som har förmånsrätt enligt 17 kap. 4 § HB äger bevaka 
sina fordringar och, om det behövs, få belalning framför fordringar som har 
förmånsrätt i fastigheten enligt 17 kap. 6 eller 9 § HB. 

Om en inteckningshavare Yill söka betalning ur den intecknade egendomen 
och denna har överlåtits utan att nye ägaren har sökt lagfart, kan han söka 
förre ägaren utan hinder av överlåtelsen (18 § 2 mom. första stycket IF). Nå
gon motsvarande Jegitimalionsregel finns inte när del giiller förmånsrätt en
ligt 17 kap. 6 § 1-IB och därmed jämställda förmånsrätter. 

Fast egendom kan också tas i anspr[1k för skuld som inte före ulmåtning
cn är förenad med förmåns:~iitt i fastigheten. Utmålning som avser sådan 
fordran kan endast avse fastighet som är gäldenärens egendom. Därvid 
fordras att giildenären har lagfart på fastigheten eller att hans fång till den
na styrks genom att fångeshandlingen företes. 

Har fastighet överlåtits, får den i princip inte tas i mät för förre ägarens 
skulder. En överlåtelse av fastighet hindrar dock inte utmätning för förre 
ägarens skulder så länge den nye ägaren inte har sökt lagfart på sitt förvärv. 
överlåtelse av en fastighet, som blir utmätt för överlåtarens skuld, kan emel-
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lertid tryggas genom att den nye ägaren söker lagfart på den inskrivningsdag 
som infaHer näst efter 14 dagar från utmätningen. Söks lagfart på överlåten 
fastighet inom denna tid, förfaller utmätning som efter överlåtelsen har skett 
för förre ägarens skulder, såvida inte fastigheten svarar för utmiHningsford
ringen pil grnnd av inteckning eller pfr grund av all fordran är förenad med 
förmånsräJl enligt 17 kap. 6 § HB (82 § 1och2 mom. UL). 

2.3.2 Den i JB föreslagna ordningen. En motsvarighet till 18 § 2 mom. första 
stycket IF har iiven tagits upp i JB (18 kap. 10 §). Enligt dessa bestii.mmel
ser får betalning för fordran, för vilken panträtt upplåtits eller som enligt 
lag utgår med förmånsrätt framför panträtt, sökas hos den för vilken lag
fart senast är beviljad eller sökt även om denne före talans väckande överlå
tit egendomen. Den till vilken egendomen sålunda överlåtits äger i rätte
gången samma stfillning som om överlåtelsen skett under rättegången. 

2.3.3 Lagberedningen. Av den panträttskonstruktion som finns i .m följer, 
att pantbrevet inle såsom nuvarande inteckningshandlingar kan användas 
som exckutionsurkund. Exekution kan endast grundas på den utfästelse för 
vilken pantbrevet lagts som såkerhet, dvs. i vanliga fall en omslagsrevers. 
Pantbrevet blir bara ett hjälpmedel för att visa i vilken ordning fordringen 
skall betalas, om andra fordringar konkurrerar med den. Det åligger den som 
åberopar pantförskrivning att visa, att sådan skett. Innehavet av pantbrevet 
är inte i och för sig tillräckligt bevis. 

Inteckningshavare använder f. n. i allmänhet lagsökning när han vill er
hålla exekution. Det kan sättas i fråga om det finns så stora skäl att behålla 
denna sfirskilda form av summarisk rättegång grundad på skriftligt ford
ringsbevis. Antagligen skulle det låta sig göra att använda det vanliga för
farandet i tredskomål, om det vidtas en del jämkningar av RB :s regler 
därom. Beredningen har emellertid inte som sin uppgift att ta upp frågan om 
avskaffandet av lagsökning till närmare utredning och utgår sålunda från att 
lagsökning alltjämt står till buds. Vad som har betydelse för det exekutiva 
förfarandet är att borgeniiren har en exekutionslitel att stödja sig på. Bered
ningen har övervägt huruvida det skulle vara tillräckligt att borgenär har 
klar och förfallen fordran enligt skriftligt fordringsbcvis och pantbrev som 
säkerhet. Frågan erbjuder emellertid åtskilliga svårigheter och det har synts 
mindre lämpligt att i delta sammanhang föreslå en särskild ordning i fråga 
om krav som är förenade med panträtt i fast egendom. F. n. är lagsökning 
den bekvämaste vägen att uppnå exekutionstitel. Lagsökning förutsätter 
skriftligt forclringsbevis. Om borgenären har omslagsrevers för vilket pant
brev i den nya bemärkelsen ligger som pant, bör han även i fortsättningen 
kunna använda sig av lagsökning. Det pantbrev som inskrivningsdomaren 
skall utfärda finner beredningen däremot inte självständigt kunna läggas till 
grund för lagsökning. Borgenären måste klarlägga vad han har att fordra en-
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ligt omslagsreversen och visa i vad mån fordringen iir förfallen. Erforderlig 
uppsägning av skulden skall ~.ke hos den som svarar för omslagsrcversen. 

Att inteckning enligt .JB inte längre får beviljas för etl skuldebrev skall 
inte medföra något avsteg frt'.m principen, alt panträtt här liksom eljest kan 
göras gällande även om fordringen är preskriberad eller pantens iigare inle 
är personligen betalningsskyldig. Beredningen menar att del även enligt den 
nya ordningen i sådana fall bör finnas möjlighet att ålägga ligaren av fastig
heten alt med denna svara för skulden, ehuru han inte är personligen betal
ningsskyldig. Även om fastighetens ägare inte är personligen betalningsskyl
dig förutsätter emellertid lagsökning mot honom, att det finns elt skriftligt 
fordringsbevis. För att en fordran skall kunna i lagsökningsmål förklaras för
enad med panträtt i fast egendom förutsätts också att pantbrev i fastigheten 
har pantförskrivits antingen genom klausul i fordringsbeviset eller genom 
särskild skriftlig handling. I detta sammanhang kan erinras om att en fastig
hets ägare kan pantförskriva pantbrev i egen fastighet till säkerhet för borge
närs fordran hos en tredje person. Också i sådana fall måste pantförskriv
ningen vara skriftlig för att kunna åberopas vid lagsökning. 

Beredningen räknar med att lagsökning för fordran, som är förenad med 
panträtt i fast egendom, ibland kommer att begränsas till att avse allenast 
den personliga fordringen enligt omslagsreversen. I sådant fall bör det inte, 
för att exekution i fastigheten skall uppnås, ovillkorligen krävas, att del i lag
sökningsutslaget fastslås att fastigheten svarar för det pantbrev som pantför
skrivits. Niir personlig fordran fastställts till betalning, får borgenären be
gära utmätning av fastigheten. Borgenären bör då i samband med sin an
sökan anvisa fastigheten som utmätningsobjekt och åberopa pantförskriv
ningen. 

För alt utmätning av fastigheten skall kunna äga rum förutsätts i princip 
att fastigheten alltjämt tillhör den som utfärdat omslagsreversen. Bered
ningen föreslår en presumtion för att den som har lagfart på fast egendom 
också äger denna. Frågan om verkan av att fastigheten överlåtits sedan för
fallen fordran fastställts att på grund av att inteckning utgår med särskild 
förmånsrätt ur fastigheten behandlas närmare i det följande. 

Också enligt gällande lag har det inträffat att lagsökning gått ut på att 
fastställa till betalning den personliga fordran som horgenär har enligt om
slagsrevcrs. Borgenären har därefler under åberopande av lagsölmingsutsla
get begärt och fått utmiilning av fastigheten. Det har i sådant fall ansetts, att 
borgenären inte kunde begära att exekutionen skulle äga rum för fordran 
med det förmånsHige som följer av pantförskriven inteckning. Borgenärens 
förbiseende att begära fastställelse till betalning i fastigheten i enlighet med 
det intecknade skuldebrevet har sålunda ansetts binda honom i det fortsatta 
exekutiva förfarandet. Konsekvenserna i denna ståndpunkt kan bli stötande. 
Sålunda blir lägsta budel hö·gre än om exekution begärts under åberopande 
av det intecknade skuldebrevet. Lägsta budet kan bli så högt att någon för-
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säljning inte kommer till stånd och borgenären får betala kostnaderna. En
ligt beredningens förslag skall något sådant inte förekomma. När fastighet 
tagits i mät på grund av den till betalning fastställda personliga fordringen 
mot fastighetsägaren, får borgenären i exekutionsiirendet styrka, att han har 
panträtt i fastigheten. Detta anser beredningen inte vara märkvärdigare än 
att andra borgenärer som bevakar fordran under det fortsatta förfarandet får 
styrka att de har panträtt. Vad som behövs är bevis om pantförskrivning och 
uppvisande av pantbrev. Om pantförskrivningen undantagsvis har skett 
muntligen, kan det naturligtvis vara förenat med svårigheter att styrka den. 
Vitsordar fastighetens ägare att pantförskrivning skett, bör det i allmänhet 
vara tillfyllest. Om det är av betydelse för tredje man hurnvida pantförskriv
ning skett eller inte, är fastighetsägarens medgivande inte utan vidare bin
dande i förhållande till tredje mannen. Medgivandet blir emellerlicl i och för 
sig att likställa med pantförskrivning. Frågan gäller därefter endast när 
pantförskrivning skelt. Man behöver knappast i praktiken räkna med munt
liga pantförskrivningar. Om stridigheter uppkommer, får vid köpeskillings
fördelning medel avsättas i avvaktan att tvisten blir förlikt eller slits genom 
dom. 

I ordinära fall torde det inle komma att vara förenat med några sfirskilda 
olägenheter, om borgeniiren i lagsölmingsförfarandet begränsar sig till att be
gära att den personliga fordringen fastsliills till betalning enligt omslagsre
versen. Borgenären löper emellertid risken, att gäldenären överlåter fastighe
ten innan borgenären hinner få utmätning. En opålillig gäldenär kan någon 
gång tiinkas vilja hindra eller uppskjuta exekution på del sättet. Det bör 
därför finnas möjlighet för borgenären att j~imle fastshillelse till betalning 
enligt omslagsrcversen få fastslaget, att fordringen skall på grund av intecl-.
ning utgå med panträtt i fastigheten. För att uppnå delta resullat måste bor
genären framställa särskilt yrkande i lagsökningsprocessen och styrka sin ta
lan med skriftligt bevis om pant.förskrivning av pantbrev i fastighelen. Bifall 
till hans talan innebär, att rätten förklarar att den personliga fordringen 
skall utgå med den panträtt som markeras av pantbrevet. Även om lagsök
ningsutslaget får detta innehåll skall det inte enligt beredningens förslag i 
och för sig innebära, alt fastigheten är utmiilt. Borgenären får särskilt begä
ra utmätning av fastigheten i vanlig ordning. Utslaget riktar sig givetvis mot 
den som är svarande i lagsölmingsprocessen och kan i princip verkställas en
dast mot honom. Det skulle sålunda, om ej annat sägs, inte kunna användas 
för utmätning av fastigheten, om denna kommit i ny ägares hand. För all en 
överlåtelse av fastigheten i dessa fall inte skall utan vitlare hintlra exekution 
bör utmätning på grund av utslaget kunna erhållas även om fastigheten 
överlåts, såvida ulmiitning begärs inom viss begränsad tid. Beredningen före
slår, att om rätten fastställt att borgenär har förfallen fordran som på grund 
av inteckning skall utgå ur fast egendom, får beslutet verkställas även mot 
ny ägare, om utmätning av fastigheten begärs inom tre månader från beslu-



90 l(ungl. 1vlaj:ts proposition nr 20 år 1971 

tets dag. Den angivna fristen anser beredningen vara tillräcklig för att borge
nären skall ha god tid på sig att begära utmätning. 

Prövningen huruvida fordwn är förenad med panträtt i fast egendom er
bjuder i allmänhet inte några särskilda svårigheter. I undantagsfall kan svå
righeter i det avseendet emellertid uppstå. Detta gäller enligt beredningen 
främst, när antingen inteckning från början har meddelats i flera fastigheter 
eller intecknad fastighet har delats senare. Enligt gällande lag kan exekution 
som rör en av fastigheterna åstadkomma svårbedömda verkningar. Även in
teckningsåtgärder kan ändra inteckningsansvaret på ett svåröverskådligt 
sätt. Efter genomförandet av ,JB och beredningens förslag bör dessa svårighe
ter minska betydligt för framtiden, men de försvinner inte helt. Dessutom 
kvarstår under kanske lång lid verkningarna av äldre exekutioner och inteck
ningsåtgärder. Nämnda problem blir ofta inte alls uppmärksammade i lag
sökningsprocessen. Borgenären kan vara okunnig om att några problem exi
sterar eller önskar inte dra fram dem. Fastighetsägaren förhåller sig kanske 
passiv och har ofla ännu mindre iin borgenären förmåga att tränga in i frå
gorna. Följden kan lätt bli, a':t lagsökningsulslag, som fastställer viss fordran 
till betalning ur intecknad fastighet, inte stämmer med det verkliga sakläget. 
Fastighelen kan i själva verket vara helt befriad från ansvar för inteck
ningen eller svarar endast för en del av dess belopp. Det har därför ifråga
satts, atl man skulle begränsa lagsökningsutslagets rättsverkan mycket 
starkt. För ny lagstiftn~ng h.!l.r därvid angetts som ett önskemål, atl faststäl
lelse till betalning ur viss egendom inte skulle innebära mer än att exekution 
får öppnas och att det sedan i det exekutiva förfarandet får närmare prövas i 
vad mån fastighelen belastas av inteckningen. I sammanhanget har också 
påpekats, att lagsökningsutslag ofta inte leder till omedelbar exekution och 
att del är ovisst vad de efter någon tid kan anses ha för rättskraft. De baseras 
då på en aktuell situation och, när de eventuclll anviinds för exekution långt 
senare, kan förhållandena ha ändrats på ett sätt som gör att utslaget, om 
det var rikligt när del meddelades, dock inte längre svarar mot intecknings
förhållandena. 

Ett lagsökningsulslag gälli~r endast mellan borgenären, å ena, samt svara11-
den i målet, å andra sidan. Tredje man som inte var part i processen är inte 
bunden av vad utslaget innehåller. Detsamma gäller i fråga om dom som i 
vanlig rättegång meddelats rörande inteckning i fastighet. Tredje man som 
har pantbrev med sämre rätt än det som åberopas i lagsökningsutslaget kan . 
t. ex. under det exekutiva förfarandet göra gällande att utmätningssökandens 
pantbrev inte medför någon panträtt i fastigheten, oavsett om fastighetens 
ägare medgivit exekutionssökandens talan eller, om dom meddelats varige
nom dennes talan bifallits, 'trots fastighetsägarens bestridande. Följden kan 
bl. a. bli, att ett pantbrev som på grund av lagsökningsutslaget skall gälla mot 
fastighetens ägare medför rätt till betalning först efter tredje mans pantbrev. 
Beredningen finner det vara svårt att i förhållandet mellan borgenären och 
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svaranden i lagsökningsprocessen reducera lagsökningsutslagets verkan till 
något mindre än som annars följer av ett rättens avgörande. Enligt bered
ningens mening måste man här följa allmänna regler både i fråga om den 
personliga fordringen och beträffande förklaring att fordringen skall utgå 
med panträtt i fastigheten. 

En annan sak är om rätten i lagsökningsmålet är bunden att bifalla sö
kandens yrkanden, om svaranden inte framställer i11Yändning däremot. Sö
kanden skall i lagsökningsprocesscn förete skriftligt bevis som styrker hans 
talan. Om rällen av handlingarna finner alt pantbrevet inte längre gäller el
ler inte har full verkan, bör den inte bifalla yrkande om panträtt i strid där
emot. Notoriska förhållanden för också beaktas av riitlen ex officio. Rätten 
bör t. ex. granska fastighetsboken för alt konstatera om pantbrevet giiller, 
såvitt förhållandet kan utläsas av boken. I vissa hänseenden är rättens 
prövning beroende av att invändning fram si iills. Det är omstritt vad som 
gäller i denna del. 

Beredningen anser att det ordinära utmätningsförfarandet alltid bör an
vändas vare sig fast eller annan egendom är föremål för exekution. Fastsliil
lelse till betalning ur fartyg, luftfartyg eller reservdelar därtill eller företags
intecknad egendom medför inte utmätnings\·crkan, och denna princip synes 
böra gälla över hela linjen, alltså även beträffande fast egendom. Denna 
ordning är ofrånkomlig i fall då lagsökningsutslaget endast innehåller, atl 
personlig fordran fastställts till betalning. Det skulle enligt beredningen vara 
olämpligt att göra skillnad mellan fall då endast den personliga fordringen 
fastställts till betalning och sådana fall då det även förklarats att fordringen 
skall utgå med panträtt i fastigheten även om ett utslag med det senare inne
hållet enligt beredningens förslag skall ge borgenären en viss förmån, om fas
tigheten har överlåtits. Beredningens förslag till ändring i UL innehåller så
lunda inte någon motsvarighet till bestämmelsen i 77 a § UL, att dom eller 
utslag, varigenom intecknad fordrnn har fastslällls till betalning ur fastig
het, har utmälningsverkan. Bestämmelsen i 86 § UL att sådan utmätnings
verkan som avses i 77 a § förfaller om borgenären inte har begiirt försälj
ning eller tvångsförvaltning sist lvå månader efter det att beslutet om betal
ningsfastställelse vann laga kraft blir då överflödig. 

Om konkursförvaltare begär att fastighet skall säljas exekutivt, skall för
säljningen enligt beredningens förslag också i fortsättningen ske med till
lämpning av reglerna om försäljning av utmiitt fast egendom. 

I fråga om förhållandet mellan överlåtelse av fastighet och utmätning be
rör beredningen till en början fallet att fastighet tas i mät för fordran som är 
förenad med förmånsrätt som avses i 17 kap. 6 § HB. Till sådana fordringar 
är att hänföra inte bara fordringar som nämns i lagrummet, utan framför 
allt fordringar som på grund av hänvisning till detta i andra lagar åtnjuter 
den förmånsrätt som avses där. Frågan i vad mån dessa fordringar i fortsätt--
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ningen bör vara förenade med förmånsrätt behandlas i 8 § I) resp. 9 § 1) och 
2) FRO. 

Den som vill söka ut en fordran med förmånsrätl enligt 8 § 1. och 9 § 1. 
och 2. FRO måste skaffa sig en exekutionslitcl. Enlig 18 kap. 10 § JB är den 
som har eller sökt lagfart behörig att dän-id förelräda fastigheten. Utslag 
eller dom som innebär bifall till borgenärens talan alt fordran skall utgå 
med sådan förmånsrätt i fastigheten, skall enligt beredningens förslag ge 
rätt all söka fastigheten i mät även om faslighelen har överlåtits, såvida 
borgenären inte dröjer för länge utan söker utmätning inom tre månader 
från dagen för rättens beslut. Här får observeras, att giltighetstiden för för
månsrätten i många fall är begränsad. 

Även i fråga om det vanliga fallet att ulmälning skall äga rum för fordran 
som är förenad med panlräl t på grund av inteckning får borgenären skaffa 
sig en cxekutionstitel. Om han vill att personlig fordran mot fastighetsägare 
skall fastställas lill betalning, måste han väcka talan mot iigaren personligen. 
Det är sålunda inte lillräckligt, att han väcker talan enligt 18 kap. 10 § JB 
mot den som har eller sökl lagfarl på fastigheten, om denne inte ii.r personli
gen betalningsskyldig. Vill borgenären dessutom eller endast få en förklaring 
alt fordringen skall utgå med panträtt i pantförskriven fastighet, kan han för 
sitt yrkande i elen delen anviinda sig av regeln i det nämnda lagrummet. Han 
kan därefter enligt beredningens förslag under vissa förutsältningar erhålla 
utmiitning av fastigheten :hen om denna överlåtits. Också i detta fall kr~ivs 
emellertid enligt beredningens förslag att utmätning av fasligheten begärs 
inom tre månader från beslutets dag. 

Frågan om pantförskrivnings verkan mol ny ägare kan uppkomma dels i 
lagsölmingsmål dels, efter nlmätning av fastighet, i samband med dess för
säljning. Den som förvärvat inteckningshandling i god Lro år enligt gällande 
lag som regel skyddad, om inteckningen tillkommit i behörig ordning, liksom 
i \issa andra fall. Efter genomförandet av JB:s panträttsreglcr kriivs emeller
tid, att pantbrev har pantförskrivits i behörig ordning av den som var ägare 
vid tiden för pantförskrivningen. ~led behörig pantförskrivning skall jäm
ställas sådant fall av godtro~;rön-iirv som avses i () kap. 7 § .JB. Har emellertid 
pantförskrivning skett av bd1örig ägare till fastigheten, är panthavaren inte 
beroende av senare växlingar i äganderätten. Den som inropar fastigheten, 
när den såljs för betalning av fordran med panträtt, kan också som fånges
man åberopa den fastigheti;ägare som verkställt pantförskrivningen och är 
inte beroende av att senare överlåtelser av fastigheten är giltiga fram t. o. m. 
den aktuella gäldenärens fång. Det i:ir emellertid att märka, att omslagsrever
ser ofta förnyas i samband med rigarhyte och all då kanske sker en ny panl
förskrivning. Efter en sådan novation torde borgenären inte längre, åtmins
tone inte utan vidare, kunna stödja sig på pantförskrivning som Lidigare 
ägare gjort. När fastigheten sålts exekutivt, kan den som inropal fastigheten 
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på motsvarande sätt för giltigheten av sitt fång bli beroende av att den se
naste pantförskrivningen har ägt rum av någon som var eller skall anses ha 
varit behörig. Vissa riskmoment har sålunda tillkommit genom JB, som 
emellerlid innehåller regler som på annat sätt avser att skapa slörre trygghet 
på fastighetsmarknaden. 

I fråga om utmätning för fordran som inte är förenad med förmånsrätL i 
fastigheten anför beredningen, att för utmätning i princip bör kräYUs, att gäl
denären äger fastigheten i det ögonblick då utmätning äger rum. Gällande lag 
gör genom 82 § UL ett betydelsefullt avsteg från denna princip. Även om 
äganderätten till fast egendom civilrättsligt anses övergå redan genom upp
rättandet av överlålclsehandling och det sålunda t. ex. vid köp är köpekon
traktets dag som är avgörande, föreskriver nämnda lagrum att överlåtelse 
inte i och för sig utgör hinder mot egendomens utmätande för förre ägarens 
gäld. Den som förvärvat egendomen kan emellertid skydda sin rätt genom 
att söka lagfart inom viss tid efter utmätningen. Dessa regler hindrar inte 
att utmätning av fastigheten sker hos den nye ägaren för hans skulder, även 
om han inte sökt lagfart. Det iir oklart, hur det skall förfaras om konkur
rens uppstår mellan utmätning hos den som har överlåtit egendomen och 
alltjämt har lagfart på denna samt utmätning hos den som har förvärvat 
egendomen och ännu inte sökt lagfart på sitt fång. 

Beredningen anser att den nuvarande regleringen i 82 § UL är alltför ålder
domlig för att kunna behållas. En ny lag måste rimligen i fråga om fast 
egendom liksom beträffande annan egendom bygga på principen att utmät
ning inte får ske för annat än fordran mot ägaren - frånsett utmätning för 
fordran som är förenad med särskild förmånsrätt i fastigheten. Lagfarten 
blir inte utan betydelse, även om denna princip godtas. Lagfarten har i JB 
för vissa fall tillmätts legitimerande verkan. När det är fråga om utmät
ning för fordran som inte redan har särskild förmånsrätt i fastigheten, gäller 
det inte så mycket att säkerställa möjligheten att nå en representant för fas
tigheten utan mera alt söka få bevis för att den betalningsskyldige verkligen 
är ägare till den egendom som det är fråga om att utmäta. Lagfarten kan här 
vara ett betydelsefullt bevismedel. Beredningen föreslår därför, alt den som 
har lagfart på fast egendom får antas vara ägare till denna, om det inte 
styrks alt den tillhör annan. Om det i ärendet visas alt fastigheten överlåtits, 
får utmätning inte äga rum för förre ägarens gäld. Om överlåtelsehandling 
visas men skäl finns alt misstänka antedatering eller att överlåtelsen på an
nan grund inte är gällande mot borgenären, skall utmätningsmannen trots 
den åberopande överlåtelsen verkställa utmätning. öE kan vidare enligt för
slaget hänvisa den som vill skydda silt ft"mg att väcka talan mot ulmätnings
sökanden och gäldenären. Möjlighet skall stå öppen för sökanden att väcka 
talan. Förslaget överensstämmer i denna del principiellt med vad som gäller 
om lös egendom, i den mån motsvarande spörsmål överhuvud har blivit 
föremål för reglering beträffande sådan egendom. Beredningens förslag inne-
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fattar också en begränsning av möjligheten at föra talan mot utmätning av 
fast egendom. 

2.3.4 Remissyttrandena. Beredningens förslag alt lagsölmingsutslag, som in
nebär att fordran skall utgå med panträtt i fastigheten inte skall ha utmät
ningsverkan och de uttalanden som beredningen har gjorl i anslutning till 
detta förslag kritiseras i åtskilliga remissyttranden. Därvid betonas allm~int 
att den av beredningen förordade ordningen att lagsökningsförfarandet för 
att faslighctsexekution skall inledas måste följas av utmätningsförfarandc iir 
omständlig, tidskrävande och dyrbar. Hovrätten för Västra Sverige framhål
ler sålunda alt det regelsystem beredningen förordar för det fall alt inneha
vare av fordran som är förenad med pantriitt i fastighet vill realisera sin 
panträtt blir betydligt mera invecklat än det nuvarande och kommer atl or
saka både myndigheter och enskilda avsevärt besvär. Hovrätten anser att 
detta beror på alt en dubbe:l omgång blir nödvändig, om lagsölmingsutslag 
inte längre får utmälningsverkan och alltså inte innebär att exekution i fas
tigheten inleds. Enligt advokatsamfrzndet innebär beredningens förslag en 
betydligt omständligare ordning än den som nu gäller. Samfundet sätter i 
fråga om det är nödvändigt att införa denna ordning som när det gäller att få 
till stånd exekution i fasliglrnt för borgenärerna kommer att leda till längre 
tidsutdräkt och högre kostnader än vad som nu är fallet. Länsstyrelsen t 
Västmanlands län påpekar att det ojämförligt största antalet exekutiva för
säljningar av fastigheter f. n. är ett resultat av att intecknad fordran har 
fastställts till betalning i lagsökningsutslag som har utmätningsverkan. Detta 
system har fungerat smidigt. Länsstyrelsen anser att de av beredningen åbe
ropade skälen för en annan ordning inle kir övertygande. Kronofogdemyndig
heterna skulle få ett vida större antal ansökningar om utmätning av fast 
egendom att behandla än de har nu, om beredningens förslag genomförs. Ut
talanden i samma riktning görs av länsstyrelserna i ilfalmöhlls, Koppar
bergs, Jämtlands och Västerbottens liin. Ocks:."t länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohrzs län finner den ordning beredningen har förordat göra förfarandet 
mera tungrott än det nuvarande och anser därför att beredningens förslag_ 
bör göras till föremål för ytterligare analys. 

Föreningen mellan ombudsmännen lzos Sveriges landslzypoteksinstitution 
framhåller att beredningens förslag i stället för att tillgodose en utveckling i 
förenklande och effektivitetsbcfrämjande riktning leder till ett hell motsatt 
resultat. En inteckningshavare kan f. n. lagsöka enbart på en inteckningsre
vers och åberopa en avskrift av denna medan omslagsreversen inte behöver 
åberopas. Enligt förslaget blir det emellertid nödvändigt att åberopa såväl 
omslagsrevers som pantbrev. Föreningen finner att det från hypoteksför
eningarnas synpunkt är ett skrämmande perspektiv att tänka sig det antal 
avskrifter som skulle behöva göras av kreditinstitutet och domstolarna. En
ligt föreningen kommer det också att medföra en betydande omgång och . 
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tidsförlust samt en ytterligare ökning av arbetsbelastningen, om sökanden 
sedan lagsökningsutslag har givils har att hegära utmätning hos kronofog
dcmyndighelen. Samma uppfattning kommer till uttryck i yttrandet från 
Konungariket Sveriges stadshypotd:sJ.:assa och Svenska sparbanksför
eningen. 

Länsstyrelsen i Älvsborgs län finner det vara otänkbart att ett lagsöknings
utslag, i vilket har förklarats alt fordran i.ir förenad med panträtt i fastighet, 
endast innebär att utmätning av fastigheten får ske och alt det sedan under 
det exekutiva förfarandet får prövas närmare i vad mån fasligheten i.ir belas
tad till följd av panträtten. Med en sådan ordning har lagsökningsförfaran
det enligt lånsstyrelsens uppfattning ingen funktion alt fylla. EON påpekar 
alt beredningens förslag innebär att borgenär med fordran som är förenad 
med panträtt i fastighet vid ansökan om utmätning av fastigheten på grund 
av lagsölmingsutslag har att sty1·ka panträtten, om denna inte har prövats i 
lagsökningsmålet. Eftersom pantsättningen av pantbrev kan ske muntligt, 
kan utmätningsmannen i sådana fall få pröva en muntlig utsaga medan han 
f. n. kan la hänsyn till och pröya endast skriftliga bevis. Genom förslaget vid
gas sålunda utmätningsmans befogenheter. EON påpekar också att antalet 
mål om utmätning av fast egendom med all sannolikhet kommer att öka, om 
beredningens förslag genomförs. l{ronofogdemyndigheten i .Malmö distrikt 
anför samma synpunter. Länsstyrelsen i Malmöhus län framhåller alt den 
nuvarande möjligheten att genom lagsökning få betalningsfastställelse med 
omedelbar utmätningsverkan torde inverka gynnsamt på en presumtiv kre
ditgivares villighet att lämna begärt lån. Om denna möjlighet slopas och en 
dubbel omgång med både lagsöknings- och utmätningsförfaran<le införs kan 
fara för rättsförlust uppstå, eftersom borgenären måste begära utmätning 
inom viss tid efter lagsökningsutslaget för alt freda sig mot eventuell överlå
telse av fastigheten. Detta förhållande kan också väntas medföra att borge
när snarast möjligt efter lagsökningsutslaget begär utmätning av fastigheten, 
medan borgenärerna med det nuvarande systemet enligt länsstyrelsens erfa
renhet vi.intar i det längsta med att söka verkställighet på grund av lagsök
ningsutslag. 

Den kritik mot den av beredningen föreslagna ordningen som sålunda har 
framförts i yttrandena från liinsstyrelserna i Västmanlands, Malmöhus, Kop
parbergs, .Hvsborys och Jämllrmds län samt Konungariket Sveriges stadshy
potekskassa utmynnar i alt det helt allmänt förordas att möjligheten att lag
sökningsvägen få fastighet förklarad utmätt behålls. 

Hovrätten för Västra Sverige förordar i sitt yllrande att den nuvarande 
ordningen som innebär att lagsökningsutslag har utmälningsverkan behålls 
med de modifikationer som måste göras med hänsyn till de nya panträtlsreg
lerna. Hovrätten framhåller därvid att den ordning beredningen har föresla
git inte nödvändiggörs av den nya panträttskonstruktionen. För att syftet 
med denna skall bli tillgodosett är det enligt hovrättens mening tillräckligt, 
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att pantbrevet inte har karaktär av skuldebrev och att det kan göras gällande 
bara i förbindelse med omslagsreversen. Om omslagsreversen måste åberopas 
jämte pantbrevet för erhållande av exekutionstitel mot fastigheten, finns det 
enligt hovrätten inte något som hindrar att lagsök.ningsutslaget innehåller en 
utmätningsförklaring. En sådan förklaring anser hovrätten mycket väl, lik.
som hittills, kunna meddelas av underrätten. Föreningen Sveriges härads
hövdingar och stadsdomare finner del "isserligen vara ofrånkomligt alt lag
sökning, om JB:s panträttskontruklion godtas, inte kan ske enbart på grund 
av panlbrevet. Men av detta finner föreningen inte med nödvändighet följa 
att fastställelse till betalning av fordran som är förenad med panträtt i fastig
het inte skall kunna ha utmi:ltningsverkan. Tillräckliga skäl för att avskaffa 
denna regel, som har visat sig ändamålsenligt, förefaller föreningen knappast 
föreligga. Uttalanden med samma innebörd görs i yttrandena från Svenska 
sparbanksföreningen och Stockholms sparbank. 

I yttrandena från advokatsamfundet, länsstyrelsen i Västerbottens län och 
Föreningen mellan omblldsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution 
är man av annan uppfatlning än beredningen i frågan om pantbrev kan an
vändas som exekutionsurkund. 1ldvokatsamfundet anser sålunda att man 
bör kunna tillåta borgenär :J.tt åberopa endast pantbrev som grund för lag
sökning och i samband därmed behålla den nuvarande regeln att fastig
het anses utmätt genom alt fordringen fastställts till betalning ur fastig
heten. Länsstyrelsen i Västerbottens län hävdar att den nya panträttskon
struktionen i JB i och för sig inte behöver hindra att det öppnas möjlig
het att få fastighet dömd i miit Jagsökningsvägen. Enligt länsstyrelsen bör 
därvid enbart pantbrev kunna åberopas. Föreningen mellan ombudsmän
nen lws Sveriges landshypoteksinstitution anser att lagstiftaren, oavsett 
panträttskonstruktioncn i .JB, måsle ha fria händer att utforma exe
kutionsreglerna med häns~·n till vad som är mest ändamålsenligt. Mol 
panträttskonstruktioncn mäste vägas behovet och önskemålet att göra 
inledandct av exekution i fastighet så enkelt och praktiskt som möj
ligt. Vidare påpekar föreningen all en fastighetsägare i framliden yt
terst sällan kommer att använda ett pantbrev på annat sålt ån till 
att lägga det som säkerhet för en omslagsrcvcrs. Under andra betingelser 
kommer han inte att lämna ifrån sig pantbrevet. Vidare blir det inte möjligt 
att, såsom nu är fallet, med stöd av en klausul i omslagsreversen realisera ett 
pantsatt pantbrev genom alt försiilja det på offentlig auktion. Dessutom blir 
varje godtrosförvärv av pantbrev uteslutet. Föreningen anser alltså att man 
kommer alt kunna presumera, att den som innehar ett pantbrev avseende 
fastighet, som tillhör någon annan också har en omslagsrevers, i vilket bre
vet har pantförskrivits. Följaktligen kan man enligt föreningens mening 
låta inteckningshavaren inskränka sig till att åberopa pantbrevet som grund 
för lagsökning. Det behöver bara införas en bestämmelse om verk.an av att 
fastighetsågaren inviinder att det inte finns någon omslagsrevers eller att 



11.ungl. Jlaj :ts proposition nr 20 år 1971 97 

skulden redan har blivit belald. En sådan invändning skulle medföra att sö
lrnnden måste förete omslagsrevcrsen vid äventyr att ansökningen annars 
skulle förfalla. I lagsökningsmålct skulle med en sådan ordning ansökan rik
tas mot elen som har lagfart på fastigheten och utslaget skulle kunna, liksom 
nu, gå ut på att fastigheten döms i mät. Föreningen framhåller emellertid att 
det inte går att bortse från det bakomliggande fordringsförhållandet, även 
om lagsökningen grundar sig enbart på pantbrev. Enligt föreningens mening 
bör det dock vara tillräckligt alt det i ett sådant lagsökningsmål Himnas upp
gift om beloppet av den förfallna fordran, som sökanden anser sig ha. Om 
fastighetsägaren inte vill godta uppgiften, får sökanden förele omslagsre
versen. Kan fastighetsägaren inte styrka sina påståenden med skriftligt bevis 
såsom kvitto på betalning får storleken på exekutionsfordringen bestämmas 
med ledning av omslagsreversen och sökandens uppgifter. 

Hovrätten för Västra Sverige ställer mot bakgrunden av sitt förslag att lag
sökningsutslag liksom hittills skall kunna innebära att intecknad fastighet 
skall anses utmätt frågan om utslaget behöver innehålla något därutöver. 
Hovrätten påpekar alt intecknat belopp i utslag f. n. fastställs till betalning i 
fastigheten och att denna fastställelse anses vinna rättskraft enligt vanliga 
regler. Betalningsfastställelsen och rättskraften torde emelle1-tid inte ha nå
gon funktion att fylla. Det viktiga för inteckningshavaren är att få exekution 
i fastigheten inledd, närmast för att utöva påtryckning på fastighetsägaren, 
\ilket i flertalel fall leder till betalning. Däremot kan i detla skede inte be
stämmas hur mycket inteckningshavaren skall ha i utdelning vid en even
tuell exekutiv försäljning av fastigheten, eftersom uldelningens storlek del
vis beror på omständigheter som inträffar efter utslaget. Hovrätten framhål
ler vidare alt det för fastighetsågaren inte är någon fördel alt del redan i lag
sökningsulslaget träffas elt avgörande som kan bli rättskraftigt angi'tende 
exekutionssökandens fordran i fastighelen. Tvärtom kan detta någon gång 
vara till nackdel för honom. Om ett alltför högt belopp faslälls, blir faslig
helsägaren efter delgivning av utslaget nödsakad att söka återvinning vid 
domstol för att förhindra att ulslagct vinner laga kraft mot honom. Hovrät
ten p:lpekar dessutom att rätlskraftsregcln ibland föranlett etl visst besvär. 
Det förekommer inte sällan att fastighetsägaren efler att på nftgot säll ha 
gjort upp med långivaren och fått lagsökningen att förfalla, på nytt ri'tkar i 
dröjsmål, varför långivaren nödgas göra en ny lagsiikning på samma intcd:
ning. Enligt 17 kap. 11 § tredje slyckct RB har den nya talan då avvisats 
utan att någon invändining gjorts från svarandens sida. Detta är enligt hov
rättens mening fullt korrekt om den nya lagsökningen avsett samma belopp 
som den första, t. ex. om båda lagsökningarna har avsett inteckningens ka
pitalbelopp, men inle 0111 den nya lagsökningen har rört en senare förfallan
de räntepost. Det förefaller hovrätten vara onödigt betungande att rälts
krnftsfrågan på detta sätt skall prövas, fastän det inte har påkallats av nå
gon. Har långivaren en gång lagsökt på grund av inteckningens kapitalbc-

4 Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 20 
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lopp inträder sålunda den egendomliga konsekvensen att han, så länge sam
ma person är ägare till fastigheten, blir avskuren från möjligheten att få 
fastigheten dömd i mät på grund av kapitalbeloppet. Hovräl len anser alt en 
förenkling skulle \innas och långivarens ställning samtidigt skulle förbätt
ras, om lagsökningsutslaget reduceras till att innefatta etl beslut om alt exe
kution skall inledas. Hovrätten påpekar alt det är denna fråga som är akluell 
på lagsökningsstadiet. Fastställelsen av fordringens belopp har en viss be
tydelse under det exekutiva förfarandet. Betalas fordringen skall exekutio
nen sålunda avbrytas. Vidare äger efterföljande rättsägare utlösa cxeku
tionssökanden genom att till öE betala hans fordran och kostnaderna. Vid 
auktionen kan exekutionssökanden dessutom hindra alt bud som inte läcker 
exekutionsfordringen antas. Hovrätten anser emellertid att dessa förhållan
den inte gör det nödvändigt att ha rättskraftsregeln. Ytterst sällan inträffar 
något av de nämnda fallen. Utlösen eller förhindrande av att bud antas före
kommer sålunda knappast i praktiken. Betalning erläggs regelmässigt till 
långivaren, varefter bevis diirom lämnas till öE. Skulle undantagsvis betal
ning erläggas till öE resp. utlösen eller avslående av bud förekomma, och 
skulle därvid delade meningar uppstå angående exekutionsfordringens stor
lek, får enligt hovrätten öE pröva denna fråga på grundval av omslagsre
versen och de bevis om betalning som fastighetsägaren kan preslera. l\fed 
hänsyn till exekutionsfordringens betydelse under det exekutiva förfarandet 
förefaller det emellertid hovrätlen vara av behovet påkallat all domstolen i 
lagsökningsulslag antecknar beloppet av den åberopade fordringen. För
eningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution ger i 
sill yttrande i nu nämnda hänseenden ultryck för samma uppfattning som 
hovrätten. 

Beredningens förslag och uttalande i fråga om verkan av överlåtelse av fas
tighet före utmätning har lämnats utan erinran av det helt övenrägande anta
let remissinstanser. Hit hör hovrätten för övre Norrland, EON, Svenska 
bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, Sveriges jordbrukskasseför
bund, Sveriges fastighetsägareförbund, Svenska kommunförbundet, Konunga
riket Sveriges stadshypotekskassa, Föreningen mellan ombudsmännen lws 
Sveriges landsllypoteksinsWution, advokatsamfundet, Föreningen Sveriges 
häradshövdingar och stadsdomare, Sveriges industri{ örbund och flertalet av 
de länsstyrelser, som har avgivit yttranden. I vissa hänseenden har emellertid 
förslagets utformning blivit föremål för kritik. 

Den föreslagna regeln att fastighet oaktat den har överlåtits får utmätas, 
om rätten har fastställt att förfallen fordran skall utgå med särskild för~ 
månsrätt och ansökan om utmätning görs inom tre månader från beslutets 
dag, kritiseras av hovrätten för Västra Sverige. Hovrätten anser alt regeln 
medför osäkerhet för fastighetsköparen. Om säljaren inte har upplyst köpa
ren om rättens utslag, kan köparen för att fria fastigheten från exekutiv för
säljning bli nödsakad att betala skulder, t. ex. lagsöknings- och exekutions-
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kostnader, för vilka fastigheten svarar men avräkning inte har skett vid kö
pet. Enligt hovrätten undviks denna olägenhet om man behåller det nuva
rande systemet, varigenom fastigheten anses som utmätt redan genom lag
sökningsutslaget. Fastighetsboken tillförs då omedelbart en anteckning om 
utslaget. Med den av beredningen föreslagna ordningen, som innebär alt bor
genär efter lagsökningsutslaget alllid måste söka utmätning av fastigheten, 
kommer viss tid att förflyta mellan utslaget och utmätningen. Man måste då, 
för att undvika olägenheten, ålägga domstolen att sända meddelande till in
skrivningsdomaren angående utslaget, varigenom rällen har utdömt den ford
ran, som skall utgå med särskild förmfmsriilt. Eftersom man knappast kan 
undvara alt fastighetsboken senare tillförs anteckning om utmätning blir 
dubbla anteckningar nödvändiga i de fall då utslaget leder till ulmälning. Ett 
sådant system finner hovrätten vara onödigt tungrott. Hovrätten säLLer även i 
fråga riktigheten av beredningens uppfattning alt den nuvarande regleringen 
i 82 § UL är för ålderdomlig för att kunna behållas och att en ny lag måste 
bygga på principen alt utmätning inte får ske för annat än fordran mot äga
ren. Hovriitten understryker alt den nuvarande ordningen fyller den viktiga 
uppgiften att ge visst skydd mot skenöverlåtelser. Om denna ordning inte 
finns, ligger det enligt hovrätten nära till hands för gäldenären alt söka un
dandra fastigheten från utmätning genom en skentransaklion med tredje 
man. Hovrätten anser att det skäl som låg till grund för införande av den nu
varande ordningen - behovet av en spiirr mot skenöverlåtclscr - fortfa
rande har sin giltighet. Beredningen har visserligen beaktat problemet med 
skenöverlåtelser och uttalat all utmätning, trols att överlåtelse åberopas, 
skall verkställas om det finns skäl att misstänka antedatering av överlåtelse
handlingen eller alt annan grund för atl överlåtelsen inte år gällande mol 
borgenären föreligger samt att öE sedan kan hänvisa den som vill skydda 
sitt fång alt väcka talan mot utmätningssökanden och gäldenären. Delta 
förfarande är crnellerlid avsetl att användas bara i siidana fall då utmät
ningsmanncn på grund av någon särskild omständighet har skäl till misstan
ke alt överlatelsen inte är gällande mot borgenären. I alla andra fall kom
mer en uppvisad överlåtelsehandling att hindra utmätning för gäld, som 
inte utgår ur fastigheten med särskild förmånsrätt, även om förvärvaren inte 
har sökt lagfart. .Nackdelarna med den av beredningen föreslagna bestäm
melsen kan bli särskilt påtagliga vid utmätning för oguldna skatter. Den nu
varande regleringen anser rätten däremot utgöra en effektiv spärr mot 
skentransaklioncr, eftersom lagfart drar en inte obetydlig kostnad och det 
alllid är riskabelt för en fastighetsägm·e att låta en annan få lagfart på fastig
heten. Dessutom verkar den automatiskt vilket hovrätten finner vara en vä
sentlig fördel. Hovrätten föreslår därför att de nuvarande reglerna i 82 § 
första stycket och andra stycket första punkten UL behålls. Länsstyrelsen i 
Kopparbergs län uttalar sig i samma riktning och anför att nuvarande be
stämmelser i 82 § UL har utgjort en lättfattlig huvudregel både för allmänhe-
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ten och myndigheterna. Eftersom bestämmelserna är väl kända, förefaller 
det inte att i större utsträckning ha förekommit några riitlsförlusler. Den av 
beredningen föreslagna regeln kan inbjuda till skenköp som de nuvarande 
bestämmelserna har avsetts skola förhindra. Också Föreningen Sveriges kro
nofogdar anser all de nuvarande bestämmelserna har varit ägnade att på elt 
enkelt sätt hindra skenlransaktioner. De föreslagna reglerna, som innebär att 
överlåtelse skall utgöra hinder mol utmätning om det inte finns skiil alt 
misstänka antedatering av övcrlåtelsehandling eller alt överlåtelsen av annan 
grund inte skall giilla, ställer enligt föreningen ulmiitningsm:mnen inför 
svåra avgöranden. Också öE kommer vid klagan över utmålning alt ställas 
inför besvärliga hevisvärderingar. Föreningen är därför inlc övertygad om 
lämpligheten av den föreslagna ordningen och sätter i fråga om den inte hör 
komplelleras med en bestämmelse alt öE på begäran av utmätningsmannen 
eller sökanden skall kunna förelägga en påstådd köpare att inom viss tid 
söka lagfart på sitt förvärv vid äventyr att utmätning av fastigheten annars 
får ske. 

2.4 Exekution av villkorad ä~:anderätt till fastighet 

2.4.1 Gällande rätt. I gällande rätt finns inte några särskilda bestämmelser 
för det fall att utmätning sker hos den som har överlåtit fast egendom medan 
förvärvet ännu är beroende av villkor. 

2.4.2 Lagberedningen. Fastighetsköp avser ofta endast visst område av fas
tighet, som skall avstyckas. Köpet kan enligl gällande lag vara civilrättsligt 
giltigt, även om avstyckning inte kan genomföras. I 4 kap. 7 § i .JB 1966 före
skrivs emellertid att köp, som avser visst område, iir giltigt endast om fastig
hetsbildning sker i överensstämmelse med köpet genom förrätlning som av
slutas senast sex månader efter den dag då köpehandlingen upprättades eller 
som vid utgången av nämnda tid är sökt under åberopande av köpet eller på
går på grundval av detta. I annat fall återgår det köpta området eller, om kö
pet avsåg fastighet med un<l.anlag av visst område, fastigheten till säljaren. 
Denna nya ordning kan inte undgå att inverka iivcn på reglerna om fastig
hetsexckulion. 

Beredningen föreslår därför vissa regler om utmätning av fast egendom 
medan äganderätten är svävande och om försäljning av gäldenärens rätt eller 
anstånd med försäljning i sådana fall. Förslaget går ut från att utmälning av 
villkorlig rält till fast egend.om skall kunna ske hos överlåtaren för dennes 
gäld eller hos förvärvaren för dennes gäld. Reglerna avser både det fallet att 
överlåtelsen giiller hela fastigheten och det fallet att överlåtelsen är mera be
gränsad. 

Har hel fastighet sålls villkorligt och sker därefter utmätning hos överlå
taren för dennes gäld, skall det enligt beredningens förslag anstå med försälj-
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ning i avvaktan på att det visar sig, om villkoret uppfylls eller inte. Fordran 
på ulestående köpeskilling ingår i ulmätningen och skall betalas till utmät
ningsmannen eller öE. Uppfylls villkoret, blir det inte tal om försäljning a\' 
fastigheten och utmätningssökanden får hålla sig till den rätt, dvs. vanligen 
endast köpeskillingsfordran, som överlåtaren hade mot fi.in·ärvaren av fas
tigheten. Enligt beredningen skall överexckutor i sådant fall driva in eller 
bjuda ut vad som alltjämt omfattas av utmätningen i den ordning som gäl
ler beträffande utmätt fordran eller rättighet. 

När visst område eller fastighet med undantag av visst område har överlå
tits och avstyckning iinnu inte har skclt, torde det visserligen vara klart, all 
öwrlåtaren kommer alt behålla viss fast egendom. l\fon exekuliv försiiljning 
därav iir då förenad med vissa svårigheter. F. n. torde överlåtarens rätt till 
den del som har behållits kunna ulmätas och säljas enligt vanliga regler om 
försäljning av fast egendom. Vad som överlåtits före utmätningen går då vid 
sidan och omfatlas inte av den exekutiva försäljningen. Beredningen menar, 
att denna ordning inte kan beslå orubbad sedan .JB har genomförts. Om den 
villkorliga överlåtelsen inte blir gällande, måste den därigenom sålda egendo
men återförenas med överlåtarens kvarvarande egendom, men om denna då 
redan exekutivt sålts för sig kan inroparen inte göra anspråk på alt utan vi
dare få även den tidigare villkorligt överlåtna egendomen. Å andra sidan bör 
fastighetsclelarna inte ligga på skilda händer. Det förekommer enligt uppgift 
att motsvarande situation vid frivillig försäljning av överlåtarens rätt regle
ras på det siitlel att den som förviirvar hans återstående egendom även iklä
der sig överlåtarens skyldigheter med anledning av den tidigare villkorliga 
överlåtelsen och jämviil förvärvar möjligheten att återfå den villkorligt över
låtna egendomen, om den överlåtelsen inte slår sig. Om det villkorliga fånget 
inte blir gällande, kommer alllså faslighetsdelarna att återförenas hos den 
som fönärvat överlåtarens återstående del av fastigheten. Denna ordning bör 
tjäna som mönster för förfarandet vid exekutiv försäljning. Enligt bered
ningens förslag skall emellertid i första hand avvaktas, om den villkorliga 
försäljningen går i lås, dvs. om avstyckning kan genomföras. Del kan 
emellertid befaras, alt avstyckningsförfaranclct ibland tar så lång tid alt det 
vore orimligt alt stoppa del exekutiva förfarandet tills saken blir klar. För
slaget ger därför möjlighet att sälja utmätt fastighet, från vilken visst områ
de villkorligt har överlåtits, om del inle utan betydande lidsutdräkt kan av
vaktas huruvida villkoret uppfylls eller inle. Utmätningen skall i delta fall 
formellt avse hela fastigheten. Också försäljningen skall gällahelafastighelen 
men förbehåll skall ske för den riitt till det sålda området som tillkommer 
fördirvaren av delta. Försiiljningen skall omfatta även överlåtarens rätt mot 
den som villkorligt förvärvat området. I övrigt skall tillämpas vanliga regler 
om försiiljning av fast egendom. Förslaget innebiir, att om det villkorliga 
fånget till området inte blir giillande, den som inropat den utmiitta fastighe
ten också blir ägare till nämnda område. Inroparen skall enligt förslaget även 
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svara för gäldenärens skyldigheter mot fö1Tärrnren aY området enligt dennes 
fångeshandling. 

Den rätt förviinaren har Yid villkorlig överlåtelse av fastighet kan yara en 
tillgång av ekonomisk betydelse för hans borgeniircr och villkorligt överlåten 
fastighet skall alltså kunna utmätas hos förvärvaren. ~led hänsyn till att för
värvaren så länge hans rätt är villkorlig inte kan belasta fastigheten med in
teckning utan samverkan med överlåtaren eller upplåta särskild rättighet till 
fastigheten annat iin Yillkorligt anser beredningen att försäljning av förvär
Yarens rätt regelmiissigt kan ske utan användande av den ordning som an
nars gäller för exekutiv försäljning av fast egendom. Beredningen föreslår 
därför, att försäljning av förviirvarens villkorliga rätt får ske i den ordning 
som gäller för exekutiv försiiljning av utmätt riitlighct. Den som förvärvar 
gälcleniirens räll skall enligt förslaget svara för dennes skyldigheter i enlighet 
med gäldenärens fångeshandling. Medan gäldenärens rätt är villkorlig, kan 
det vara osiikert hur mycket den iir drd och försäljning enligt reglerna om 
försäljning av ulmiitt riittighet kan därför medföra att hans rätt säljs till un
derpris. Det bör därför finnas möjlighet att ge anstånd med försäljningen. 
Enligt beredningsförslaget får öE ge sådant anstånd, om det utan betydande 
tidsuldräkt kan avvaktas hu:mvida villkoret uppfylls eller inte. Om villkoret 
uppfylls innan försäljning har skett, skall denna äga rum i den ordning som 
i allmänhet gäller om försäljning av fastighet. Om det villkorliga förvärvet 
går åter innan gäldenärens rätt enligt fångeshandlingen har sålts, skall öE 
enligt förslaget låta driva in eller bjuda ut till försäljning vad som därefter 
tillkommer gäldenären och omfattas av utmätningen. Om villkoret uppfylls 
sedan gäldenärens villkorliga rätt sålts, kommer den som har ropat in 
gäldenärens rält att bli ägare till den överlåtna faslighelen resp. det iiverlåt
na området. 

Med hänvisning till sitt fÖJ·slag att fast egendom skall kunna säljas exeku
tivt under hand påpekar beredningen, att vad som nu har sagts om den som 
har inropat fast egendom på auktion är tilllämpligt också på den som har 
köpt fastighet vid underhand.sförsäljning. 

Tas villkorligt överlåten fastighet i mät hos överlåtaren eller förvärvaren 
för fordran som fastigheten på grund av upplålelse av panträll eller på an
nan grund svarar för oavsett vem som äger fastigheten, föreligger inte någon 
anledning att sälja fastigheten i. minan ordning än den vanliga. 

2.4.3 Remissyttrandena. De :regler som beredningen har föreslagit för det fall 
att utmiitning av fast egendom, som har överlåtits villkorligt skall ske hos 
överlåtaren eller förviirvaren har i allmiinhet inte föranlett några erinringar 
under rcmissbehandlingen. Ilovrätten för Västra S11erige anser dessa vara väl 
underbyggda och innebära en god lösning av de problem som uppkommer. 
Länsstyrelsen i Ä lvsborgs län finner cliiremot förslaget att förvärvarens vill
korliga äganderätt skall få ~.äljas i den ordning som gäller för exekutiv för-
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säljning av lös egendom vara mindre tillfredsställande. Enligt länsstyrelsen 
måste det vid sådan försäljning bli mycket svårt att bedöma hur mycket den 
villkorliga äganderätten är värd och följaktligen praktiskt taget omöjligt att 
avgöra vilket bud som kan godtas. Länsstyrelsen i Jämtlands län berör i sitt 
yttrande förslaget att utmätt fastighet får säljas även om visst område av fas
tigheten före utmätningen har överlåtits villkorligt och ställer sig tveksam till 
regeln att den som ropar in sådan fastighet också blir ägare till området, om 
den villkorliga överlåtelsen av detta inte blir gällande. Även om inroparen i 
princip skall svara för gäldenärens skyldigheter gentemot förvärvaren av om
rådet, förefaller det länsstyrelsen sannolikt att ovissheten om den slutliga 
äganderätten till området kan inverka menligt på det pris som bjuds vid auk
tionen. 

2.5 Exekution på grund av gemensam inteckning 

2.5.1 Gällande rätt. Enligt gällande rätt kan samma fordran intecknas i två 
eller flera fastigheter vare sig fastigheterna tilJhör samma eller skilda ägare. 
Intecknandet kan ske samtidigt eller vid olika tidpunkter och kan avse fas
tigheter i samma eller olika inskrivningsområden. Det är också möjligt att 
gemensamt inteckna ideella andelar i fastighet. Gemensamt inteckningsan
svar kan också uppstå genom att intecknad fastighet delas. 

Reglerna i IF om fördelningen av gemensamt intecknade fastigheters an
svar utgår i princip från alt varje fastighet i första hand (primärt) svarar för 
en viss, med hänsyn till förhållandena vid den gemensamma ansvarighetens 
tillkomst fixerad del av inteckningsbeloppet. Uppstår brist i någon fastighet, 
tas bristen ut i de andra fastigheterna. I andra hand (sekundärt) är alltså 
ansvaret solidariskt. 

Det primära ansvaret fördelas i förhållande till de gemensamt intecknade 
fastigheternas värden (32 § första stycket IF). Värdet bes Läms i första hand 
av vad som i detta avseende kan ha angivits i inteckningshandlingen. Om 
värdet inte angivits på detta sätt blir i andra hand taxeringsvärdena året fö
re inteclmingsansökan eller, om sådana värden inte finns, de värden som 
diirefler först åsätts, avgörande för ansvarsfördelningen. Om även taxerings
värden saknas får man gå på de saluvärden som utmätningsmannen åsätter 
fastigheterna före exekutiv auktion (jfr 79 § UL). Motsvarande regler gä11er 
i fråga om fördelningen av det sekundära ansvaret (32 § andra stycket IF) 

Ett betydelsefullt undantag från den angivna ansvarsfördelningen gåller i 
fråga om vissa avsöndringar och avstyckningar. Dessa svarar nämligen en
dast i den mån full betalning inte utgår ur stamfastigheten. De har sålunda 
endast subsidiärt ansvar. Beträffande avstyckningar förutsätts dock att 
slamfastighet och avstyckning inte längre iir i samme ägares hand. Beträf
fande avstyckningars och avsöndringars inbördes ansvar gällcr att den styck
ningslolt varå lagfart senast söks skall gå först i betalning. Om lagfart sökt5 
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samma dag är överlåtelsedagen avgörande (37 § 3 mom. första stycket och 5 
mom. IF). 

Vid exekutiv försäljning av samintecknad fastighet på begiiran av annan 
än innehavaren av gemensam inteckning har denne rält att dra in övriga fas
tigheter eller någon av dem i försäljningen (35 § IF). På delta sätt kan det 
utrönas om brist kan uppstå, för vilken det ursprungliga exekulionsobjektet 
svarar. Yrkandet skall frams-:ällas i lagsökningsväg och bevis om att så skett 
skall inges till auktionsförrättaren inom bevakningstiden. Underlåter inteck
ningshavaren att utnyttja sin indragningsrätt, får han inte ur köpeskillingen 
för den fastighet som skall säljas uppbära det belopp som annars i första 
hand skulle ha utgått ur ej indragen fastighet, om denna erbjudit full betal
ning. Särskilda besHimmelse:r om exekution i gemensamt intecknade fastig
heter ges i UL. Också i IF finns besUimmclser, som rör sådan exekution. De 
exekutionsrättsliga bestämmelserna anknyter till de nyss niimnda besHim
melserna om ansvarsfördelning mellan gemensamt intecknade fastigheter. 
Samtidigt har man vid utformningen av reglerna beaktat särintressen som 
kan finnas i ett gemensamt intecknat fastighetskomplex. Delta har bl. a. för
anlett särskilda regler om utropsordningen när flera gemensamt intecknade 
fastigheter skall säljas samlicligl på exekutiv auktion. Reglerna härom förut
sätter att såväl särutrop av fastigheterna som gemensamt utrop kan komma 
till stånd (jfr 121 § UL). 

2.5.2 Den i JB föreslagna ordningen. JB innehåller regler som giir det 
möjligt att också i fortsättningen låta två eller flera fastigheter svara gemen
samt för inteckning. Liksom f. n. uppkommer gemensamt ansvar när inted:
ning avser flera fastigheter eller när intecknad fastighet delas. l\löjligheterna 
att få till stånd gemensam inteckning har emellertid begränsats. Ansökan om 
inteckning får sålunda avse flera fastigheter gemensamt endast om de är i en 
ägares hand och belägna incm samma inskrivningsmyndighets område. An
går ansökan om gemensam inteckning fastighet som svarar för beviljad eller 
sökt inteckning måsle ansökningen för alt kunna beviljas avse samma fasta 
egendom som inteckningen och får inte därjämte avse fastighet som inte 
svarar för inteckningen (22 kap. 2 § andra stycket). Reglerna syftar till att 
såvitt möjligt begränsa gemensamma inteckningar till faslighctskomplex 
som är i en ägares hand och likformigt besvärade av inteckningar. 

Beträffande ansvarsfördelningen mellan gemensamt intecknade fastighe
ter innehåller JB regler som i huvudsak överensstämmer med dem som nu 
gäller. Möjligheten alt ange ansvarsfördelningen i inteckningshandlingen 
föreligger dock inte enligt JB (jfr 6 kap. 10 och 11 §§). Regler om indrag
ningsrätt har inte tagits upp i .JB. 

2.5.3 Lagberedningen. Den utformning reglerna om genemsam inteckning 
fått i .JB, gör att de svårigheter på det exekutionsrättsliga planet som är 
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förenade med sådana inteckningar blir mindre framträdande. Hell har de 
emellertid inte kunnat undanröjas. Sålunda måste man allljiimt räkna med 
äldre särinteckningar. Vidare kommer siirintressen alt kunna finnas Lill följd 
av äldre eller nya upplåtelser av nyttjanderätt eller servitut osv. Det kan inte 
heller hindras, att ett homogent komplex splitlras genom att det kommer på 
olika händer, även om regelsystcmet i nllmiinhet avser att tvinga fram en 
uppordning av inteckningsförhållandena. Gemensamma inteckningar kom
mer också att i framtiden ibland slås sönder på olika sätt, t. ex. genom ex
propriation och exekutiv försäljning. 

Om gemensam inteckning gäller i homogent intecknade fastigheter, kan 
man enligt beredningen räkna med alt exekution kommer att riktas mot hela 
det intecknade fastighetskomplexet. Beredningen har övervägt, huruvida det 
borde stadgas förbud för borgenären att rikta exekutionen mot allenast nå, 
gon eller några av de intecknade fastigheterna. Eftersom det under lång tid 
framåt kommer att på grund av äldre åtgärder råda inleckningsförhållanden 
som inte är förenliga med ett sådant förbud och det också i framtiden kan 
tillkomma omsföndighetcr som gör att separat exekution är motiverad, vill 
beredningen emellertid inte föreslå något sådant förbud. Enligt beredningen 
bör det sålunda överliimnas åt borgenären att avgöra vad som i det särskilda 
fallet är lämpligast. Risken att han genom någon åtgärd åstadkommer en 
onödig försämring av inteckningsförhållanclena förefaller beredningen vara 
ringa. 

Innehavare av gemensam inteckning kan inte vid separat exekution riktad 
mot en av fastigheterna enligt gällancle ordning få ut mer ur fastigheten än 
som motsvarar det belopp för vilkel fastigheten primiirt svarar i förhållande 
till övriga intecknade fastigheter. Beredningen har övervägt möjligheten av 
att under vissa bestämda förutsättningar - främst krav på gemensam iigare 
och homogen inteckningsbelastning såvitt angår inteckningar med lika eller 
sämre rätt --- ge horgeniiren riitt att ta ut hela pantbrevets belopp ur en fas
tighet, i den mån dess värde förslår därtill. En sådan möjlighet skulle 
minska exckutionskoslnaderna. Det har emellertid synts angeläget att såvitt 
möjligt undvika nya regler som kan bidra till att ytterligare komplicera den 
ordning som systemet med gemensamma inteckningar med nödvändighet 
drar med sig. Något krav på införande av den antydda exekulionsmöjligheten 
har inte framställls och evenlnella behov som skulle kunna tillgodoses kan 
förmodas vara ringa. 

De nuvarande reglerna i 35 § IF om indragning av annan fastighet i exeku
tivt förfarande riktad mot en gemensamt intecknad fastighet gör det möjligt 
för innehavare av gemensam inteckning att göra det solidariska ansvaret för 
den gemensamma inteckningen giillande i fastigheterna. Indragningsrälten 
används f. n. antagligen sällan och användningen kan antas bli ännu säll
syntare efter genomförandet av JB. :\löjligheten till indragning kan emeller
tid inte avvaras och föreligger rförför också enligt beredningens förslag. In-
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dragning bör ses som en åtgiird inom det exekutiva förfarandets ram. Det 
passar också av andra skäl mindre viil att hänskjuta frågan om indragning 
till lagsökning hos rätten. Beredningen föreslår därför, alt öE skall pröva 
fråga 0111 indragning. 

I fråga 0111 förfarandet, näi: två eller flera gemensamt intecknade fastighe
ter samtidigt skall säljas exekutivt föreslår beredningen ett system som i lik
het med vad som nu gäller förulsälter både särutrop och gemensamt utrop. 
Om det inte finns särintressen som måste beaktas, skall det enligt bered
ningen som regel endast ske gemensamt ulrop på grundval av en för fastighe
terna gemensam sakägarförteckning. När särintressen finns, måsle fastighe
terna som regel utropas var för sig. Enligt beredningens förslag skall då 
också särskild sakägarförtcckning upprättas för varje fastighet. Efter särut
rop skall, när det behövs, föll a gemensamt utrop. Beredningen har emellertid 
sökt att begränsa möjlighete::1 av dubbla utrop till så få situationer som möj
ligt. Dubbla utrop torde dock i de komplicerade situationerna nästan aldrig 
kunna undvaras. Att förbjuda dubbla ulrop i de enkla situationerna innebär 
enligt beredningen å andra sidan inte någon större fördel från arbelssyn
punkt. Även om någon lättnad skulle vinnas, måste fördelen därav vägas 
mol att dubbla utrop kan ge bättre resultat av försäljningen. Beredningen 
anser, all man inte kan bortse från sistnämnda förhållande, och har därför 
inte nått något större resultat i sin strävan att begränsa ulropen. De regler be
redningen föreslår överensstämmer därför i sak väsentligen med vad som nu 
gäller. Reglerna har dock i beredningens förslag fått en ulformning som gör 
dem väsentligt lättare alt handskas med än de nuvarande reglerna. Enligt be
redningen torde det normala framdeles ändå böra bli, alt endast gemensamt 
utrop behöver ske ni:ir homogent gemensamt intecknade fastigheler skall säl
jas. Om endast gemensamt utrop behöver ske bör det enligt beredningen inte 
vara nödvändigt att upprätta mer än en gemensam sakägareförteckning. 

2.5.4 Remissyttrandena. Vad beredningen har anfört i denna del har godta
gits eller liimnats utan erinran under rcrnissbehandlingen. 

Länsstyrelsen i 1l'1almöhus län delar beredningens uppfattning att indrag
ning av annan intecknad faslighet bör ses som en åtgärd inom det exekutiva 
förfarandets ram och biträder därför förslaget att yrkande om indragning 
skall prövas av öE i stället för som hittills av rätten. Länsstyrelsen i Väster
bottens län finner det vara onödigt att gå över lagsölmingsförfarande för att 
få indragning till stånd. Enligt denna länsstyrelses mening kan öE myckel 
väl på grundval av det material som har skaffats in i ett ärende pröva frågan 
om indragning. 
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2.6 Exekution i andel av fastighet 

2.6.1 G1Jllande rätt. Något hinder finns inte i IF mot inteckning av kvotdel 
av fastighet. Enligt praxis gäller emellertid den begränsningen alt fastighets
i.igaren måste inteckna hela sitt innelrnY. Delta torde gälla ~ivrn om delar av 
hela innehavet lagfarits särskilt. I detta sammanhang bortses från sådana 
fall då andelsinnchav följ Ls av siimj eilelning. 

Andel av fastighet kan enligt gällande riilt iivcn tas i mäl för iigarens gäld . 
.:\.ven i delta avseende gäller emellertid att, om en person iiger en hel fastig
het, utmätning inte får hegriinsas till andel av fastigheten annat iin på grund 
av att andelen är intecknad för sig. I princip är förfarandet vid utmiitning av 
andel av fastighet och det förfarande som följer på utmätningen detsamma 
som niir hel fastighet utmäts. Andel ay fastighet siiljs sålunda exekutivt i 
samma ordning som giillcr för hel fastighet. Andel i lomlriitt antas diiremot 
skola utmi.itas som rättighet och alltså säljas exekutivt i den ordning som gäl
ler i fråga om försäljning av utmiitl rättighet, vilket bl. a. bar förklarats med, 
att andel i tomträtt, till skillnad från andel i fasighet, inle kan bli föremål 
för särskild inteckning. 

2.6.2 Den i JB föreslagna ordningen. Enligt JB får ansökan om inleckning 
inte avse andel av fastighet (22 kap. 2 § andra stycket). Detsamma gäller för 
inteckning i tomtriitt (22 kap. 15 §). Enligt en särskild övergångshestiim
melse är andelsinteckning utan verkan i andelen om f::tstighclen säljs på exe
kutiv auktion (29 §andra stycket .TP). 

2.G.3 Lagberedningen. Mot bakgrunden av beslämmelserna i .JB tar bered
ningen till övervägande upp frågan om andel i fastighet skall få utmätas 
för sig. 

Om utmätning inte får ske, skulle andel i faslighet inle kunna angripas an
nat än genom konkurs. En sådan svårighet bör inte skapas. Dessutom kom
mer frågan om andelens försäljning tillbaka i konkursen. Det kan här vara 
fråga om mycket praktiska fall, såsom då två makar gemensamt köpt en fas
tighet eller syskon lillskiftals var sin andel i en än·d fastighet. Andel i fastig
het måste sålunda enligt hcreuningens mening kunna angripas genom utmät
ning och något förbud däremot vill beredningen inte ställa upp. 

Några särskilda regler om hur utmiilning av andel i fastighet skall gå till 
finner beredningen inte behövliga. Det får lik.som enligt gällande lag anses 
klart alt, om en person äger hel fastighet, utmätning regelmässigt inle får be
gränsas till andel av fastlghetcn annat iin på grund av särskild inleclming i 
andelen. På motsvarande sätt får, niir en person äger andel av fastighet, ut
miitning regelmässigt inte hegriinsas till viss del av andelen. I fråga om reali
sationen av utmått andel är del <liiremot mera tveksamt hur man bör förfara. 
Denna tvekan hiinför sig inte till det fallet att den som har pantbrev i faslig-
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hel som ägs av flera begär att fastigheten tas i mät. Därlill är han beriittigad, 
om de aktuella ägarna gemensamt pantförskrivit fastigheten eller tidigare 
ägare gjort det. Borgenär med förmånsrätt enligt 8 § FRO (jfr 17 kap. 6 § 
HB) har samma rätt till utmiitning. Frågan gäller i stället det fallet atl ut
mätning av andel äger rum för fordran som inte iir förenad med panträtt på 
grund av inteckning eller förmånsrätt av det slag som nyss har niimnts. Det 
mest praktiska fallet ~ir, att makes andel tas i mät. Om båda makarna svarar 
för den aktuella fordringen, kan det tänkas att båda makarnas andelar tas i 
mät för fordringen. I den situationen anser beredningen att andelarna utan 
vidare kan säljas gemensamt. I fall då bara ena makens andel blivit utmätt 
kan det däremot enligt beredningens mening inte vara lillfredsslällande att 
man, såsom nu antas vara förhålla1{det beträffande andel i lomtri-itt, skall 
vara hiinvisad till att sälja andelen i den ordning som gäller för försäljning 
av rättighet. Försäljning i sådan ordning gör det sålunda inte möjligt att un
der konkurs låta borgenärer med förmånsrätt enligt 12 eller 13 § FRO (jfr 
17 kap. 4 § HB) få betalning före borgenärer med panträtt i fastigheten, ef
tersom de senares panträtt inte torde rubbas genom försäljningen. Även om 
förmånsrätten enligt nämnda lagrum är besvärande för fastighetskrcdilen 
måste det enligt beredningen vara praktiskt möjligt för borgenärerna alt få 
åtnjuta den. Del är dessutom sannolikt ogynnsamt för utmätningssökanden 
och kanske även för andelshgaren, all dennes rätt säljs som lös egendom. 
Den som köper andelen vet inte så noga vad han ger sig in på, och detta kan 
lätt leda till att andelen säljs till urnlerpris. 

Beredningen föreslår alt, niir andel tagits i mät, ~iwn återstoden av fastig
heten skall få säljas i det exekuliva förfarandet. Den som har andel av fastig
het får redan nu enligt samäganderiitlslagen räkna med att hela fastigheten 
bjuds ut till försäljning. Det förefaller då beredningen inte vara alllför öwr
raskande att, om annans andel tagits i mät, det exekutiva förfarandet kan 
leda lill all hela fastigheten går till försäljning, därvid bl. a. en var andels
ägare har möjlighet alt bjuda på fastigheten. Yrkande om gemensam försälj
ning skall enligt beredningens förslag kunna framstiillas hos öE av ulmäl
ningssökanden, andelens ägare eller annan delägare. Om andelens ägare är i 
konkurs, kan yrkandet framställas av konkursförvaltaren. Yrkandet skall 
enligt beredningens förslag prövas av öE enligt de grunder som enligt 6 och 
7 §§lagen (1904: 48 s. 1) om samäganderätt gäller när delägare i fastigheten 
vill att fastigheten skall säljas. Den som enligt gälland? lag har förvärrnt 
andel exekutivt, kan därefter göra ansökan om försäljning av hela fastighe
ten enligt samäganderättslagcn och förslaget innebär sålunda alt man sam
manför två led i ett gemensamt förfarande. 

Det förhållandet all yrkande att hela fastigheten skall siiljas skall prövas 
enligt samägandcrättslagens regler innehlir att det inte är givet att yrkande 
skall bifallas. 6 och 7 §§i Jagen innebär sålunda alt fastighet på delägares be
giiran skall bjudas ut till försäljning, om inte annan deliigare visar synner-
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liga skiil till anslånd, samt att del förhållandet alt fastigheten kan bli före
mål för laga skifte kan ulgöra hinder mol försäljning. Om öE ~wslår yrkande 
om försäljning av hela fastigheten medför detta enligt beredningens förslag 
all den utmätta andelen skall säljas i den ordning som gäller för exekutiv 
försäljning av rättighet. Detsamma skall gälla, om något yrkande inLe fram
ställs. Bifalls å andra sidan ett sådant yrkande skall hela fastigheten räknas 
som uhnäLL och säljas när beslutet har vunnit laga kraft. 

De regler som enligt förslaget sålunda skall gälla beträffande försäljning 
av andel i fastighet anser beredningen också böra tilliimpas vid försäljning 
av andel i tomträtt. 

Beredningen erinrar om all det har varit vanligt, alt fastigheter hur sämje
delats och att delägare har ansetts ensam iigare till lott som utlagts på mar
ken. Beredningen utgår från att sämjedelning blir legaliserad i den omfatt
ning som man anser att den kan godtas och att siimjclotten i så fall inte 
skall behandlas som andel av fastighel ulan som hel fastighet. 

2.6.4 Remissyttrandena. Beredningens förslag i denna del och ullalandena 
i anslutning till dem har godtagits eller lämnals utan erinran i så gott som 
alla remissyttrandena. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län framhåller, att förslaget att återstoden av 

fastighet skall kunna dras in i försäljningen när andel i den har utmiiLLs 
innebär ökade möjligheter att uppnå elt sådant resultat all sökanden får be
talning för sin fordran. Med nuvarande regler inträffar det enligt länsstyrel
sen inte sällan alt utmätt fastighetsandel inte kan säljas, därför att det sak
nats intresse av att förvärva en ideell andel. Länsstyrelsen anser diirför för
slaget i denna del vara mycket värdefullt. 

Hovrätten för övre Norrland tillstyrker alt yrkande om att återstoden aY 
fastighet skall säljas när andel i fastighelen har utmätts skall prövas enligt 
samäganderättslagen. Hovriittcn anser emellertid all prÖYningen hör göras av 
allmän domstol. Utöver fall som omnämns i 9 § i den nämnda l_agen kan i 
fråga om ägarnas förhållanden komma upp frågor som det inte bör åläggas 
öE att pröva. Hovrätten vill därför föreslå, att öE i stället åläggs att hänvisa 
sökanden, andelens ägare eller annan andelsägare som framstiillt begäran 
om samtidig försäljning att inom viss till väcka lalan vid allmän domstol. I 
aYbidan på sakens prövning bör förrättningen Yila. Hovrätten påpekar atl 

6 och 7 §§ samäganderättslagen m:lste ändras för alt utmätningssökanckn 
skall kunna föra sådan talan. 

2. 7 Ägarhypotek 

2.7.1 Gällande rätt. Ägarhypotek är enligt gällande lag en tillgång som kan 
bJi föremål för utmätning och som också ingår i konkursbo. Om fastighets
ägaren innehar en obelånad inteckning, sker utmätning och försäljning enligt 
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de vanliga regler som gäller för lös egendom. Är inteckning belånad genom 
att den har överlåtits till borgenär eller lämnats som pant, men tillkommer 
en del av del viirde den repre~.enterar fastighetsiigaren, l. ex. på grund av av
betalning, föreligger vid utmätning liksom vid konkurs rätt att bryta ut ägar
hypoleket (jfr 27 § IF och !Jl § UL). Ubrytning innebär, att inteckningsräl
ten frigörs från sambandet med den ursprungliga inteckningshandlingen till 
ett belopp som motsvarar ägarhypoleket och alt en siirski!d inteckning för 
det utbrutna beloppet utfärdas. Den nya inleckning~lrnndlingen realiseras 
diirefter enligt de regler som giiller för lös egendom. Också fastighetsiigaren 
har rätt Lill utbrytning av i:igarhypotek, men endast om annat inle har eller 
in le kan anses ha avtalats med horgeniircn (26 § IF I. 

2.7 .2 Den i JB f örcslagna ordningen. Som tidigare anförls har i .m tagits 
upp beslämmelser om ägarhypolek som i huvudsak överensstämmer med 
motsvarande regler i IF. JB innehåller dock inte några regler om ulbrylning 
av ägarhypotek. Föredragande deparlementschefen anförde vid remissen till 
lagrådet att det väsenlliga sk~ilet till att man år 1!)12 förde in ägarhypoteket i 
svensk rätt var en strävan att nnderlåtta förfarandet vid exekution i fastig
het, särskilt fastställandet av Eigsta hullet. Vidare framhölls att iigarhypote
ket viisentligen har sin betyddsc på del exekutionsrältsliga planet och att en 
omprövning av ägarhypoteket därför i viss mån skulle föregripa beredning
ens pågående arbete på reglerna om fastighetsexekution. :\led hänsyn härlill 
ansågs det inte finnas anledning att på sakens dåvarande ståndpunkt i ägar
hypotcksfrågan avvika från gällande rätt. 

2.7.3 Lagberedningen. De skäl för att införa ägarhypolcket som åberopades i 
samband med 1912 års lagstiftning gäller alltjämt, även om ägarhypoteket i 
praktiken kanske inle så ofta spelar någon roll när det kommer till exeku
tion. Det skulle enligt beredn'mgcn vara förenat med bestämda risker och olii
genhetcr att avskaffa iigarhypoleket. Ett system enligt vilket inteckningsha
vare med sämre rätt rycker upp, t. ex. när ett belånat pantbrev inlöses, men 
fastighetsägaren iindå kan niir som helst utge pantbrevet på nytt, är långt 
ifrån tillfredsställande och vållar en rad svårigheter. 1\Ian kunde möjligen i 
och för sig tänka sig elt system, enligt vilket panlhrev och motsvarande in
teckning blir verkningslösa när ett lån löses. En sädan ordning är emellertid 
oförenlig med systemet i .JB som förutsiillcr all pantbreven skall överleva de 
aktuella lånen, och skulle överhuvud åstadkomma en djupgående omvälv
ning av ,JB och reglerna om fastighctsexckution. Beredningen erinrar om atl 
ägarhypotek finns även i fråga om luftfarlyg och intecknade rescn·dclar 
diirtill samt att det betriiffande vanliga fartyg väntas förslag från sjölags
kommitten om lagstiftning s::im skulle komma alt införa iigarhypotek betriif
fande sådana inteckningsobjekt. Beredningen anser det sålunda ofrånkom
ligt att beträffande ägarhypoteket följa de grundlinjer på vilka .JB bygger. 
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Beredningen har inte någon anledning föreslå alt ägarhypotek skall få bry
tas ut. Det är emellertid enligt beredningen uppenbart, att det värde som 
ägarhypotek representerar, vare sig pantbrevet är helt ohelånat eller endast 
delvis belånat, måste vara tillgängligt för fastighetsägarens borgenär såväl 
vid utmätning som i konkurs. Detsamma gäller, om gäldenären bara har 
ideell andel i ägarhypotek, l. ex. då makar som är samägare till fastighet har 
pantbrev liggande obelånat. Om utmätning av ägarhypotek hindras, kunde 
situationen utnyttjas av ägaren på ett otillbörligt sätt. Genom att inteckna 
sin fastighet till fulla värdet kunde han t. ex. utan att belåna pantbre
ven, hindra sina oprioriterade borgenärer att komma åt den med pantbreven 
blockerade delen av fastighetens värde annat än genom konkurs. 

:\är ägarhypotek tas i mät, skall enligt beredningens förslag panhrevet tas 
i förvar eller, om annan än fastighetens ägare innehar pantbrevet, för
bud meddelas innehavaren att utlämna det utan tillstånd av utmätnings
mannen. Pantbrev är enligt JB inte någon värdehandling i vanlig mening och 
medför inte i och för sig någon rätt för innehavaren. Man kan därför inte ta i 
mät och sälja själva pantbrevet. Det måste sökas andra vägar att realisera det 
viirde som man vill komma åt med utmätningen. 

Enligt beredningens förslag skall två möjligheter stå till buds. Den ena är, 
att borgenären begär att fastigheten tas i anspråk. Beslut härom skall inne
bära, alt även fastigheten anses utmätt för borgenärens fordran. Genom ut
mätning av ägarhypoleket har borgenären fått förmånsrätt i detta enligt 10 § 
FRO (jfr. 17 kap. 8 § HB). Genom beslutet att fastigheten tas i anspråk får 
borgenären vid realisation av fastigheten möjlighet att åtnjuta den förmåns
rätt som pantbrevet representerar. Det kan emellertid ibland vara onödigt 
hårt att skrida till försäljning av fastigheten. Borgenären kan kanske låta 
sig nöja med den säkerhet som innehav av pantbrevet kan erbjuda. Enligt 
förslaget skall därför borgenär också ha möjlighet att begära, alt utmätt 
pantbrev av utmätningsmannen pantförskrives till säkerhet för borgenärens 
fordran. En sådan möjlighet har även betydelse bl. a. för innehavare av pant
brev med sämre rätt som är intresserad av atl försäljning undviks. Sådan 
panthavare bör kunna utlösa utmätningssökanden, om denne vill driva sa
ken till försäljning. Om utmätningen av ägarhypoteket endast ger rätt att få 
fastigheten såld, kan panthavaren emellertid inte genom utlösning hindra 
försäljning utan att uppge den med ulmiitningen förvärvade säkerheten i 
ägarhypoteket. Har utmätningssökanden begärt att fastigheten tas i anspråk, 
kan enligt förslaget en panthavare som utlöst honom begära pantförskriv
ning av iigarhypoteket och återkalla framställningen om att fastigheten skall 
tas i anspråk. Han behöver alltså enligt förslaget inte uppge den genom ut
mätning förvärvade säkerheten för att undvika försäljning. 

De båda angivna möjligheterna står enligt förslaget till buds liven när 
p::mtbrev är belånat och en del av pantbrevets belopp är ägarhypotek. Bered
ningen riiknar dock knappast med att utmätning av sådant ägarhypotek 
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kommer att äga rum annat än rent u1u.lanlagsvis, om inte själva fastigheten 
redan är utmätt. Liksom f. Il. kan del däremot väntas förekomma allt emel
lanåt, att ägarhypotek tas i mäl i samband med exekutiv försäljning av fas
tigheten. 

Ideell andel i iigarhypotek skall enligt beredningens förslag visserligen 
kunna tas i mät men den får inte pantförskrivas för sig. Liksom den som 
äger andel i fastighet inte kan ta ut inteckning i andel av fastigheten eller 
pantförskriva andel av pantbrev får inte heller utmätningsmannen enligt 
förslaget pantsätta andel av ägarhypotek. Om även den eller de återstående 
delägarna i fastigheten svarar för ulmälningssökandens fordran, bör emel
lertid utmätning kunna äga rum av hela ägarhypoteket och detta även kunna 
pantförskrivas. Det är inte avsett, att förslaget skall lägga hinder i vägen för 
ett sådant förfarande. 

Beredningen påpekar att den som fått utmätning av andel i ägarhypolc>k 
enligt förslaget kan komma till sin rätt genom att begära, alt däremot sva
rande andel av fastigheten ta:> i anspråk. Han kan därefter gå ett steg vidare 
och begära, att hela fastigheten säljs för delägarnas gemensamma räkning. 
Om sådant yrkande inte framställs eller inte vinner bifall, får fastighelsande
len säljas i den ordning som gäller för försäljning av utmätt rättighet. En så
dan ordning kan synas komplicerad. Den förebygger emellertid, att andel i 
ägarh~1>olek blir oåtkomlig för borgenärerna, och man behöver inte räkna 
med att förfarandet skall behöva utnyttjas annat än undantagsvis. Om 
tvångsmöjlighet finns alt komma åt andelen, kan en gäldenär som annars 
skulle göra svårigheter anta:> medverka till att andelen ställs till borgenä
rernas förfogande. Beredningen har inte kunnat finna någon annan väg som 
tillgodoser borgenärernas berätligade krav utan att hryta med de principer 
som lagts till grund för JB. 

2.7 .4 Remissyttrandena. Beredningens uppfattning att ägarhypoteket bör 
behållas i den utformning det har fått i .JB har inte mött någon invändning 
under remissbehandlingcn. Likaså har beredningens åsikt att utmätning av 
ägarhypotek inte skall hindras men att utbrytning av ägarhypotek i samband 
med utmätning eller i övrigt inle skall få ske lämnats obestridd. 

Den ordning som beredningen föreslår när det gäller alt realisera utmätt 
ägarhypoteks värde, dvs. att utmätningssökanden får möjlighet alt välja 
mellan att begära alt fastigheten tas i anspråk för hans fordran eller att få 
ägarhypoteket överlämnat till sig som pant för sin fordran, har godtagits el
ler lämnats utan erinran av det övervägande flertalet remissinstanser, bland 
dem hovrätten för Västra Sverige, hovrätten för övre Norrland, Svenska 
bankföreningen, Svenska spcrrbanksföreningen, Föreningen mellan ombuds
män hos Sveriges landshypoteksinstitution, advokatsamfundet, Sveriges in
dustriförbund, Sveriges lantbruksförbund och flerlalet länsstyrelser. Läns
styrelsen i Älvsborgs län fir.:ner de föreslagna reglerna mycket tilltalande. 
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Länsstyrelsen framhåller, alt den nuvarande ordningen som innebiir att ut
mätt ägarhypotek kan säljas enligt bestämmelserna om lös egendom inte iir 
tiJlfredsställande, eftersom man då inte kan få ut ett pris som molsvarar 
fordringens värde. Föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomarc 
tillstyrker också vad beredningen har föreslagit. Som motiv fÖr sin stånd
punkt anför föreningen liknande synpunkler som den nämnda länsstyrel
sen. Föreningen påpekar sålunda alt del, när utmätt ägarhypolek utbjuds 
till försäljning, föreligger risk för att verkliga eller befarade juridiska kom
plikationer verkar avhållande på köpare. Det saknas enligt föreningen inte 
exempel på alt inteckning, som har utmätts hos fastighetsägaren, har sålts 
till uppenbart underpris. Föreningen hälsar med tillfredsställelse att sådant 
i framtiden förhindras. 

Länsstyrelserna i Västmanlands och Västerbottens län anser att de före
slagna reglerna om hur utmätt ägarhypoteks värde skall realiseras kommer 
alt göra förfarandet mer komplicerat än det nu :Ir. Samlidigt framhålls att 
detta knappast går att undvika med hänsyn till den karaktär som pantbrev 
får enligt den föreslagna lagstiftningen. EON och kronofogdemyndigheten i 
Malmö distrikt anser däremot alt beredningens förslag beträffande ägarhy
potek från del exekutiva förfarandets synpunkt innebär en förenkling. Emel
lertid är det dessa remissinstansers uppfattning alt de föreslagna reglerna 
sannolikt kommer att medföra att den som har fått ägarhypotek utmätt får 
vänta längre innan han får betalt för sin fordran. Det påpekas sålunda, att 
ulmätningssökanden när ett ägarhypotek nu tas i mäl inte behöver vidta nit
gon åtgärd för att få betalning för exckutionsfordringen. Han har endast atl 
vänta på redovisning från utmätningsmannen. Enligt de föreslagna reglerna 
måste borgenären efter utmätning av ägarhypotek först fatta ett beslut, inne
biirande antingen att fastigheten skall tas i anspråk eller att utmätningsman
nen skall pantförskriva det utmätta pantbrevet till säkerhet för borgenärens 
fordran. Väljer borgenären det första alternativet har han att invänta fastig
hetens exekutiva försäljning och i samband därmed bevaka sin fordran. Väl
jer han det andra alternativet måste han, om pantförskrivningen inte direkt 
leder till betalning, skaffa sig en exekutionsurkund på den pantförskrinrn 
fordringen och begära utmätning och försäljning av fastigheten. Enligt båda 
alternativen kan avsevärd tid förflyta, innan utmätningssökanden får betalt. 
Mot bakgrunden av detta anser EON och den nämnda kronofogdemyndighe
ten de föreslagna reglerna inte vara helt tillfredsställande från borgenärens 
synpunkt. 

I yttrandet från Konungariket Sveriges stadshypolekskassa framhålls att 
beredningens förslag kan komma att föra med sig att fast egendom i ökad ut
sträckning utnyttjas som exckutionsobjekt av borgenär utan särskild för
månsrätt. Eftersom stadshypoteksinstitutionen inte har intresse av att ut
lämnade lån hetalas i förtid, anses delta vara en mindre önskvärd konse
kvens av de föreslagna reglerna. 
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2.8 Beskl"ivning och värdering av utmätt fastighet m. m. 

2.8.1 Gällande rätt. När fast egendom har blivit utmätt eller är all :.inse som 
utmätt, åligger det utmätningsmannen alt upprätta beskrivning över egen
domen. Vid sin beskrivning ~.kall ulmätningsmannen särskilt ange tillbehör 
till fastighet i den mån det :'ir påkallat med hänsyn till tillbehörens värde 
eller av annan orsak ( 79 § UL). 

I samband med beskrivningen av fastigheten skall ulmätningsmannen av
fordra fastighetsägaren de handlingar som visar hans ägandedill och i övrigt 
tjänar till upplysning om fastigheten i rättsligt hänseende. Utmälningsman
nen skall också avfordra fastighetsägaren uppgifter om vilka som har ford
ringar och rättigheter som hör iakttas vid försäljningen. Han skall också 
på annat sätt söka utröna vad som hör till fastigheten. 

Värdering av fastigheten är obligatorisk. Den skall göras av utmätnings
mannen i samband med utmätningen eller som följdåtgärd till denna. Utmäts 
flera fastigheter på en gång, skall de beskrivas och värderas var för sig. Är 
utmätt fastighet gemensamt intecknad med annan eller andra fastigheter 
och befinns det att någon av dem inte har särskilt taxeringsvärde, skall samt
liga saminlecknade fastigheter värderas. 

2.8.2 Lagberedningen. Beredningen anser det inte befogat att såsom f. n. 
kräva obligatorisk beskrivning redan i samband med utmätning. Som skäl 
för delta anför beredningen :i.tt ett mycket stort antal utmätningar inte leder 
till försäljning och att det arbete som nedläggs på beskrivningen i alla dessa 
fall blir bortkastat. Beredningen anser det mera ändamålsenligt att låta öE 
avgöra när beskrivning bör ske. Det kan enligt beredningen vara lämpligt att 
beskrivning och värdering sker i ett sammanhang. Så länge anstånd med 
försäljning gäller torde det som regel inte vara skäl alt beskriva eller värdera 
fastigheten. När beskrivning eller värdering skall ske, kan öE uppdra den åt 
ntmälningsmannen. Det kan dock vara behövligt, att öE i stället anlitar sär
skilda sakkunniga. 

Beredningen har sålunda föreslagit regler som innehåller alt öE skall låta 
be skri va fastigheten så snart del är lämpligt med hänsyn till det fortsatta för
farandet. I överensstämmelse med \'ad som nu gäller föreslås vidare att till
behör skall anges i beskrivningen i den mån det är påkallat med hänsyn Li.Il 
deras värde av annan orsak. 

I beredningens förslag finns också regler om den utredning rörande utmätt 
fastighet som bör äga rum. Enligt de föreslagna reglerna skall fastighetsäga
ren på anmodan tillhandahålla handlingar som tjänar till upplysning om fas
tigheten i rättsligt hänseende. Därjämte föreslås alt öE även på annat sätt 
skall söka inhämta fullsUindig utredning i sådant hänseende och om den eko
nomiska belastning som kända rättigheter kan tänkas utgöra för fastigheten. 

Beredningen framhåller vikten av alt ohelånade pantbrev finns tillgängliga 
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vid försäljning av fastighet så att de kan överliimnas till köparen niir han har 
fullgjort sin belalningsskyldighet. Xwn om pantbrevet ej till någon del täcks 
av köpeskillingen iir det enligt beredningen oliimpligt, att det efter försälj
ningen ligger p:l annat håll. Under vissa förutsättningar skall f. ö. pantbrev 
kunna förklaras efter sked1l försäljning fortfarande gälla, oaktat det inte 
täcks av köpeskillingen. För atl förordnande hiirom skall kunna meddelas 
förutsätts, alt pantbrevet finns tillgiingligt. Till dessa ordningssynpunkter 
kommer alt ägaren kan vålla speciella svårigheter för exekulionen, om han 
får behålla pantbrev och kan förfoga över dem efter gollfinnande. Bl. a. kan 
försäljning under hand försvåras t. ex. om pantsättning sker i sista stund. 
Xven för exekutiv auktion kan pantförskrivning strax före bevakningssam
manträdel medför praktiska olägenheter. Beredningen förordar därför en 
bestämmelse som innehåller alt pantbrev som ägaren innehar skall på anmo
dan överlänmas. I beredningens förslag återfinns också en föreskrift alt 
pantbrev som har tagits om hand inte får pantförskrivas utan öE :s tillstånd. 
Beredningen har inte ansett några anvisningar för tillståndsprövningen 
rnra påkallade. Det är uppenbart, att öE skall lämna tillstånd om skäl till 
pantförskrivning föreligger. Avsikten är att bestämmelsen om pantherv 
skall gälla även om inteckning beviljas först sedan utmätning har skett, vare 
sig ansökan har gjorls före eller efter utmätningen. 

Beredningens förslag innefattar också föreskriften att öE skall under
riitla känd innehavare av företagsinteckning om ärendet i fall då ägaren dri
ver näringsverksamheten på fastigheten. Motsvarande bestämmelse gäller 
nn för utmåtningsman (jfr 79 § 2 mom. UL). 

Den värdering som enligt gällande rätt alltid skall ske av utmätt fastighet 
fyller olika fö1damål. Förutom att den tjänar till ledning för spekulanter kan 
Yärderingen sålunda bli av betydelse vid prövning om inteckning kan godtas 
som siikerhet för handpenning (125 § 1 mom. UL) och vid fördelning av an
svaret för gemensam inteckning (32 § IF) eller av köpeskilling för gemen
samt intecknade fastigheter (121 § 2 mom. UL). Enligt beredningen torde det 
f. n. ske en ganska schahlonmiissig värdering i samband med att utmätnings
man tar fastighet i mäl. Har utmätning skett på dennes kontor, får han göra 
ett besök på fastigheten, om inte en expert anlilas. När fastighet anses utmätt 
genom lagsökningsutslag, sker värderingen efter uppdrag av öE. Någon be
fogenhet för ulmäl1iingsmannen att efter eget omdöme underlåta värdering 
finns inte. 

Enligt beredningens mening är det knappast motiverat att kräva obligato
risk viirdering av utmätt fast egendom. Behovet av viirdering för att avgöra 
vad en utmätning bör omfatta är ringa, när det gäller fast egendom. Vid ut
miitning för oprioriterad gäld kan tiinkas, att ntndtningsmannen sturnlom 
behöver få en uppfattning om vilket värde fastigheten representerar. För 
detta ändamål måste han emellertid också få reda på bl. a. den intecknings
belaslning som åvilar fastigheten. Som regel torde utmälningsmannen få ett 
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vissl begrepp om fastighelem: värde genom det fastigheten åsatta taxerings
värdet, åtminstone om han känner till hur taxeringsvärdet brukar förhålla 
sig till saluvärdet i orten. 1 viss utsträckning kan taxeringsvärdet också vara 
tillräckligt som vägledning för spekulanter. Särskild värdering kan inte hel
ler anses påkallad för prövning, huruvida inteckning kan godlas som sä
kerhet för handpenning. Ofta är det utomordentligt svårt att göra en verkligt 
realistisk värdering. 

Av nu angivna skäl har beredningen stannat för att öE bör få bedöma 
huruvida värdering behövs når fastighelen är taxerad. Saknas taxeringsyär
de, måste värdering ske före :försäljningen. När taxeringsvärde finns, får öE 
pröva, huruvida det kan befaras vara missvisande, t. ex. genom att fastighe
ten har blivit bebyggt efter taxeringen. Beredningen utgår från atl öE till 
fullo beaktar de skäl som i det särskilda fallet talar för värdering. När värde
ring skall ske bör den enligt beredningens mening i allmänhet göras samti
digt med beskrivningen. 

Emellertid finner bere<lnkgen särskilda regler beträffande värdering av 
gemensamt intecknade fastigheter vara påkallade. Värderingen har då bety
delse för fördelningen av ansvaret för den gemensamma inteckningen. Enligt 
6 kap. 17 § JB 1966 (jfr. 6 kap. 10 § JB) skall ansvarcl för inteckningen 
sålunda fördelas på fastighelerna i proportion till deras värden. De värden 
från vilka man härvid skall utgå är taxeringsvärdena året innan inteckning
en söktes eller, om sådant värde inte fanns, det därefter först fastställda 
taxeringsvärdet. Om taxeringsvärde inte finns för alla fastigheter skall de 
värden gälla som ulmätningsmannen åsätter dem. Värderingen får också 
betydelse för fördelningen av gemensamma köpeskilling för gemensamt in
tecknade fastigheter, om dessa utformas på sätt beredningen har föreslagit. 
Beredningen föreslår bestämmelser som innebär, alt fastighet skall värderas, 
om en eller flera av dem skall säljas och taxeringsvärde saknas eller kan 
antas vara missvisande för n~Lgon av de gemensamt intecknade fastigheterna. 
Också subsidiärt ansvariga fastigheter kan behöva värderas. 

Enligt beredningens mening har värdering av utmätt fastighet en sådan 
betydelse alt ägaren bör få tillfälle att närvara och lämna upplysningar. Be
redningen har därför föreskrivit att ägaren skall underrättas om förrätt
ningen när fastighet eller tillbehör skall värderas. Däremot kan det inte an
ses behövligt att alltid underrätta ägaren när egendomen skall beskrivas. 
Med hänsyn till att värdering oftast torde ske i samband med beskrivningen 
kommer ägaren att i allmiinhet få besked ä\'en härom. 

Den som iir missnöjd med värdering får klaga diiröver i samband med lda
gan över auktion, niir sådan hålls. 

2.8.3 Remissyttrandena. Beredningens förslag all det skall ankomma på 
öE att avgöra när beskrivning av utmätt fastighet skall ske har lämnats 
utan erinran av det helt övervägande flertalet remissinstanser. 
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Länsstyrelsen i Jlalmölws län anser förslaget vara väl ägnat att avlasta 
kronofogdemyndigheterna en hel del onödigt arbete. EON hälsar med till
fredsställelse att beskrivning av fastighet enligt förslaget kan ske först i sam
band med försäljningen samt alt annan än utmätningsman skall kunna anli
tas för beskrivningen. EON framhåller, alt beskrivning av fastighet kan vara 
lidsödmule och omständlig. :Med nuvarande ordning utförs ofta ett arbete 
som blir överflödigt, eftersom åtskilliga beskrivna fastigheler på grund av be
talningsuppgörelse aldrig blir exekutivt sålda. Förslaget i denna del kommer 
därför med sannolikhet att något minska exekutionsmyncligheternas arbete. 
Kronofogdemyndigheterna i lllalmö, Landskrona och Motala distrikt anför 
liknarnle synpunkter. Sistnämnda kronofogdemyndighet påpekar att det har 
visat sig att den beskrivning som enligt nuvarande regler har gjorts i sam
band med utmätning många gånger har fått göras om på grund av den långa 
tid som ofta förflyter mellan utmätning och försäljning. 

Krilik mot förslaget framförs av..fänsstyrelserna i Kalmar och l'ärmlands 
län. Förstnämnda länsslyrelse anser att beskrivning, liksom värdering, alltid 
bör ske i samband med utmätningsförriittning. Liinsslyrelsen framhåller att 
det inte sällan, särskilt i fråga om induslrifastigheter, är mycket angeläget 
att redan vid utmälningstillfället få redovisat vad utmätningen omfattar. 
Länsstyrelsen påpekar också att viirdcring enligt beredningens förslag skall 
ske bara om taxeringsvärde saknas eller detta kan antas vara missvisande 
och slällcr frågan hur öE skall kunna anta att taxeringen är missvisande, 
innan beskrivning av fastigheten är tillgänglig. Enligt länsstyrelsen ger vi
dare den föreslagna, med gällande rätt överensstämmande regeln att utmätt 
fastighet i regel skall säljas inom fyra månader erfarenhetsmässigt inte ut
rymme för något dröjsmål med åtgärder för beskrivning och värclering. 
Länsstyrelsen anser dock att undantag från den av länsstyrelsen förordade 
ordningen bclräffande beskrivning och värdering hör kunna medges då exe
lrntionssi'>kanden lämnar anstånd med vidtagande av ytterligare exekutiva 
åtgärder i samband med utmätningen. Länsstyrelsen i Värmlands län anför 
liknande synpunkter. 

Hovrätten för öure Norrland påpekar, att förslaget inte innehåller någon 
föreskrift om underrättelse angående beskrivning. Hovrätten framhåller alt 
ägarens medverkan i de flesta fall iir av stor betydelse för beskrivning av fas
tighet jämte tillbehör. Ofta torde en riktig beskrivning inte kunna göras utan 
hans medverkan. Ägaren bör <liirför underrättas. Vidare bör enligt hovrätten 
innehavare av företagsinleckning få sådan underrättelse, att han kan inställa 
sig vid bcskrivningsförrättningen. Innehavaren av företagsinteckningen kan 
tänkas hysa annan uppfattning än ägaren eller förrättningsmannen om vad 
som iir lös egendom och vad som är tillbehör. Också nytljander~ittshavare bör 
underrältas med hiinsyn till innehållet i 5 § lagen om vad som år fast egen
dom. Även kronofogdemyndigheten i Motala distrikt anser att fastighetsäga-
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ren alltid bör underrättas om beskrivningsförriiltning, eftersom i:igaren i fler
talet fall är den ende som vid denna kan famna upplysningar av viirde. 

Frågan om fastighetsiigarcns riitl att besdra sig över beskrivning av ut
mätt fastighet berörs av krono[ ogdemyndiglzelen i Uppsala distrikt. Krono
fogdemyndigheten framhåller att ägaren enligt praxis har kunnat klaga över 
beskrivning i samband med besvär över själva ulmälningsförrättningen. En
ligt beredningens förslag skall beskrivning inle verkstiillas i samband med 
utmätningen utan först när öE finner det vara lämpligt. öE torde inle sällan 
komma att föranstalta om sådan åtgärd, först när ägarens hesvärslid enligl 
201 § UL har gått till ända. Kronofogdemyndigheten påpekar att förrält
ningsmannen vid beskrivning av fastighet mången g[mg tar miste på vilka 
tillbehör som är att hänföra till fastigheten, vilket kan rnra till skada för 
ägaren. Kronofogdemyndighelen ifrågasätter om inte ägaren hör tillerkän
nas rätl alt föra någon slags lalan mot beskrivning. 

Föreskriften att ägare av utmätt fastighet på anmodan skall överlämna 
pantbrev som han innehar till öE och att de därefter inte får pantförskrivas 
utan dennes tillstånd behandlas särskilt i några remissvar . .-tduolwtsamfun
det anser inte föreskriften vara lämplig och menar dessutom att den med 
den föreslagna utformningen i praktiken blir ganska verkningslös. Ägarhy
potek tillkommer ägaren och denne får sålunda, om fastigheten säljs och 
ägarhypoteket faller inom köpeskillingen, lyfta vad som belöper på ägar
hypoteket. Det bör enligt samfundet då inte föreligga något hinder mot att, 
även om fastigheten utmäts, tillåta ägaren att disponera pantbrev som han 
själv innehar. Utmätningen berör inte hans pantbrev. Vill hans borgenärer 
angripa ägarhypolekel, har de all skaffa en exekulionslitel och utmäta detta. 
I varje fall förefaller det samfundet helt omotiverat att förhindra ägaren att 
disponera över pantbrev, som har bättre förmånsrätt än exekulionsford
ringen. Samfundet anser vidare att öE får mycket sv~\rt att fullgöra upp
giften att lämna tillstånd till pantförskrivning, eftersom han bclräff:mde 
skälen för pantsättningen väsentligen endast har att hålla sig till äga
rens uppgifter. Samfundet påpekar också all de nämnda bcstfimmelserna i 
sin helhet är ineffektiva, eftersom ägaren inte kan tvingas alt uppge, om han 
själv har ett pantbrev. Om han underlåler att lfönna någon uppgift, slår det 
honom fritt att belåna pantbrevet. En bestämmelse, som är så lätt att 
kringgå, är enligt samfundets mening inte lämplig. Länsstyrelsen i Slocl.:
lzolms län anser att innehålle": i föreskriften om överlämnande av pantbrev iir 
något tveksamt, eftersom det skulle bli beroende på en diskrelionär prövning 
av öE om fastighetsägaren skall få utnyttja ett kvarstående kreditvärde i 
fastigheten för att klara av det skuldförhållande som aktualiserat cxckulio
nen. Enligt sistnämnda läns~.tyrelses mening är det önskvärt alt det tillska
pas någon form av sanktion mot fastighetsägare när del gäller iiverläm
nandc av pantbrev, eftersom det kan komma att hli vanligt att han inte iir 
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villig alt lämna sin medverkan. Länsstyrelsen vill föreslå en föreskrift att 
kronofogdemyndigheten vid behov skall lii.nma handräckning. Också hovrät
ten för Västra Sverige finner det kunna övervägas om inle öE genom en 
föreskrift i lagtexten bör ges möjlighet att tillgripa sanktioner mot fastig
hetsägare som vägrar att fullgöra vad som åligger honom betriiffande pant
brev som han innehar. 

Beredningens förslag alt värdering av utmätt fastighet skall ske bara om 
taxeringsvärde saknas eller kan vara missvisande har godtagits eller lämnats 
utan erinran av lzourätten för övre Norrland, bankinspek.tionen, EON, 
Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, Sveriges jordbrnks
kasseförbzmd, Sveriges allmänna hypoteksbank, J(onzmgarikct Sveriges 
stadshupotekskassa och flertalet av de länsstyrelser som har avgivit yttran
den. 

Kritiska synpunkter mot beredningens ståndpunkt framförs emellertid av 
hovrätten för Västra Sverige, länsstyrelserna i Stockholms, Kalmar, F ärm
lands och Kopparbergs län, överexelmlor för Hälsingborgs kronofogdedi
strikt och advokatsamfundet. 

Regeln att den som förrättar faslighetsauktion inte får godla inrop om del 
är sannolikt att avsevärt högre köpeskilling än den bjudna kan uppnås åbe
ropas av hovrätten för Västra Sverige och länsstyrelserna i Stockholms och 
Värmlands län som skäl för en annan ordning än den som beredningen har 
föreslagit. Hovrätten framhåller att öE har behov att få en nppfallning om 
fastighetens värde för att vid tillämpning av den nämnda regeln kunna av
göra vad som är ett acceptabelt bud för fastigheten. Taxeringsvärdet för en 
fastighet avviker inte sällan starkt från det verkliga värdet utan att fastig
heten genom nybyggelse eller annan påtaglig åtgärd undergått värcleföränd
ring efter den senaste taxeringen. Det är inte lätt för öE att enbart med hjälp 
av beskrivningen avgöra hur taxeringsvärdet i det särskilda fallet förhåller 
sig till det verkliga värdet. Hovråtten anser alt regeln om värdering bör ges 
den utformningen att värdering skall ske då fasl egendom blivil utmiitt. Den 
bör dock kompletteras med en föreskrift om att öE får underlåta värdering 
om han finner det uppenbart att sådan inte behövs. De nämnda lånsstyrel
serna föreslår av samma anledning att värdering skall ske obligatoriskt i 
samband med beskrivningen av utmätt fastighet. Länsstyrelsen i Stockholms 
län påpekar att värdering får en större betydelse, om beredningens förslag 
om unclerhandsförsåljning av fastighet genomförs, eftersom öE också vid 
sådan försäljning har att se till att fastigheten inte säljs till undcrpris. 

Advokatsamfllndet framhåller att den prövning av frågan om värdering 
skall ske som beredningen vill ålägga öE inte blir fält, särskilt som det re
gelmässigt måste förutsättas att öE inte själv har sett fastigheten. AU öE 
utan alt ha besiktiga fastigheten utan vidare skall kunna ta stållning till om 
elt taxeringsvärde kan befaras vara missvisande är inte sannolikt. Samfundet 
anser att man med hänsyn till att taxeringsvärdena ofta är missYisandc bör 
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behålla det nuvarande tillvägagångssätlet, dvs. obligatorisk värdering. I 
varje fall bör värdering alltid ske, om exekutionssökanden eller fastighets
ägaren skulle begära det. Värdering av tillbehör bör vidare enligt samfumlet 
ske obligatoriskt. Det måste vara av vikt att särskilt industritillbehör görs till 
föremål för sakkunnig och detaljerad värdering. överexelmtor för Hiilsing
borgs kronofogdedistrikt påpekar att rättsägare och spekulanter genom
gåen<le visar stort intresse för det saluvärde som har åsatts utmätt fastighet 
och anser det svårt att föreställa sig något fall då värdering skulle vara utan 
betydelse. Länsstyrelsen i Kopparbergs län finner förslaget att värderingen 
skall vara beroende av förekomsten av rättvisande taxeringsvärde verklig
hetsfrämmande. Enligt länss':yrelsens erfarenhet är taxeringsvärdena så gott 
som undantagslöst odugliga som mätare på fastighetsvärdena. Länsstyrelsen 
framhåller också att det, sedan beskrivning av fastighet väl har genomförts, 
rent arbetsekonomiskt måste vara en i allmänhet föga tidskrävande proce
dur att åsätta fastigheten ett värde, om åtgärderna kan ske i ett sammanhang. 
Skall däremot en kanske längre tid få förflyta mellan beskrivning och värde
ring kan den senare åtgärden bli mera tidskrävande. Intrycken från okulär
besiktningen av fastigheten förbleknar snabbt. Vidare kan det inträffa att 
den som har utfört beskrivningen när värderingen omsider skall göras inte är 
tillgänglig. En annan värderlngsman måste då anlitas, som måste sätta sig 
in i hela ärendet från början. Liknande synpunkter framförs av länsstyrel
sen i Värmlands län. Denna länsstyrelse framhåller också att det, om bered
ningens förslag genomförs, ;1 den praktiska tillämpningen i regel kommer 
att bli nödvändigt alt upprätta beskrivning, innan öE kan ta ställning till 
om taxeringsvärde kan antas vara missvisande. Annan tillgänglig handling 
än beskrivningen torde knappast kunna ge öE någon vägledning för den be
dömning han skall göra i det enskilda fallet. Med hänsyn till de betydande 
olägenheter som nödvändigtvis måste vara förenade med en regel, som 
framtvingar att beskrivning och värdering sker vid skilda tillfällen, anser 
länsstyrelsen bestämmelsen helt oacceptabel. Som förut har nämnls anser 
sistnämnda länsstyrelse, liksom länssturelsen i [(almar län, att beskrivning 
och värdering av fastighet amid skall ske i samband med att den utmäts. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län anser det vara omöjligt att bilda sig en till
förlitlig uppfattning om en fastighets beskaffenhet om man inte tillsammans 
med beskrivningen har en uppgift om dess ungefärliga saluvärde. Någon 
ändring i förhållande till den ordning som nu gäller torde därför den före· 
slagna bestämmelsen inte komma att innebära och länsstyrelsen vill ifråga
sätta om inte den obligatoriska värderingen bör bibehållas. Enligt länsstyrel
sen i .Hvsborgs län bör värdering av utmätt fast egendom fortfarande vara 
obligatorisk i alla enskilda m:il. En sådan värdering finner länsstyrelsen nöd
vändig för att öE skall kunna ta ställning till om ett avgivet bud skall god
kännas. Av praktiska och ekonomiska skäl bör denna värdering i enskilda 
mål ske i samband med utmätningen. I allmänna mål däremot bör man kun-
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na vänta med såväl beskrivning som värdering av den fasla egendomen, li.lls 
det visar sig, att försäljning blir nödvändig. 

Frågan om vem som skall utföra värdering av fastighet i de fall då sådan 
skall genomföras berörs av några remissinslanser. Svenska bank{ ören ingen 
framhåller som synnerligen angeläget att i de fall, då viirdering finnes påkal
lad, uppgiften anförlros åt personer med beprövad kunskap och vana på om
rådet. Det är enligt föreningen av slor vikt att de åsatta värdena blir realis
tiska, eftersom de kan få betydelse i många viktiga sammanhang, t. ex. när 
det giiller att avgöra om ett vid auktion givet bud skall förkastas därför alt 
utsikt finns till att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås. Felbedömningar 
vid sådana avgöranden kan leda liU onödig kostnadsökning och tidsuldräkt . 
• 1.dvokatsamf1mdet framför liknande synpunkter. Länsstyrelsen i Värmlands 
län anser att värderingen alltid bör ske genom ulmätningsmanncn, som 
emellertid liksom hittills bör kunna tillkalla särskild expert. Utmätnings· 
mannen bör enligt länsstyrelsen lättare än öE genom besök på fastigheten 
kunna skaffa sig en uppfattning om värderingens svårighetsgrad och däri
genom i frågan om expert bör anlitas. 

2.9 Kungörelse och underrättelser om fastighetsauktion m. rn. 

2.9.1 Gällande rätt. När fastighet skall säljas exekutivt skall sammanträde 
hållas fÖr förhandling om rättsägarcs anspråk och villkoren för försäljning
en. Delta s. k. borgenärssammanträde kan utsättas till särskild tid eller hål
las omedelbart före utropet på auktionen. Hålls särskilt sammanträde, skall 
det äga rum tidigast på tredje eller, om särskilda omständigheter föreligger, 
tidigast på tionde dagen före auklionen (102 och 106 §§ UL). 

Kungörelse om auktion på fast egendom skall införas i allmänna tidning
arna minst fyra veckor före auktionsdagcn samt tas in i länskungörelserna. 
Auktionen skall också minst fjorton dagar i förväg kungöras i tidning inom 
orten. Härmed avses orlstidning, inom vars spridningsområde fastigheten är 
belägen. Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för auktionen 
och om egendomens beskaffenhet (101 § 1 mom. UL). Tid och ort för särskilt 
borgenärssammanträde skall intas i kungörelsen (102 § UL). I denna skall 
också anges, att rältsägare skall bevaka sin rätt vid auktionen eller vid sär
skilt borgenärssammanlräde, om sådant blivit utsatt (103 § 1 mom. UL). Har 
förordnande meddelats om siirskild tillbehörsförsäljning, giHler alt kungö
relse om fastighetsauktionen inte får utfärdas förrän tillbehörsförsäljningen 
vunnit Jaga kraft och köpeskillingen erlagts eller fråga om försäljning förfal
lit (101 § 3 mom. UL). 

Såvitt möjligt skall särskilda underrättelser om utsatt auktion och even
tuellt föregående sammanträde gå till dem som har fordran eller ri-itlighet 
som bör iakltas vid auktionen. Om öE saknar kännedom om sakiigarnas 
namn och adress, skall han söka inhämta upplysningar därom. Vndcrriittel-
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sen skall senast fyra veckor före auktionen sändas i rekommenderat brev. 
Den skall innehålla sådan uppgift om exekutionsfordringen alt rättsägaren 
kan beräkna hur lägsta budet skall sättas. Underrättelse skall iiven lämnas 
borgenären och gäldeniiren 003 § 2 mom. UL). 

Sammanträde för fördelning av köpeskillingen för exekutivt såld fastighet 
skall hållas på fyrtioandra dagen eller, i de fyra nordligaste länen, på femtio
sjätte dagen efler auktionen (142 § 1 mom. UL). 

2.9.2 Lagberedningen. I beredningens förslag kallas sammantriide för för
handling om exekutiv försäljning av fastighet för bevakningssammanträde. 
Sådant sammanträde skall enligt vad beredningen har föreslagit hållas an
tingen samma dag som auktionen eller också lämplig dag tidigare. Vid sam
manträdet skall förhandlas om villkoren för försäljning och bl. a. upprättas 
förteckning på intressenterna, vilken i beredningens förslag benämns sak
ägarförteckning. Beredningen påpekar att inteckningsförhållandena i all
mänhet iir ganska enkla och alt de fasta uppgifter som behövs i förteckningen 
har samlats in i förväg. I stora drag kan förteckningen alltså förberedas före 
sammantriidet. Liksom nu bör därför sammanträdet i allmänhet kunna hål
las omedelbart före auktionen. Det skall emellertid enligt beredningens för
slag alltid - såsom ett särskilt sammanträde - hållas formellt skilt från 
auktionen. Om förhållandena är mera invecklade kan det enligt beredning
en vara nödvändigt att hålla bevakningssammanträde någon kort tid före 
auktionen. Beredningen anser att det med hänsyn till inställelsekostnaderna 
inte bör ske i onödan. I beredningens förslag får öE fria händer att bestäm
ma lämplig tid för sammanträdet. Det kan hållas några dagar före auktio
nen eller vid tidigare klockslag samma dag. Även plats för sammanträdet får 
öE enligt förslaget bestämma efter vad som är ändamålsenligt för sak
ägarna. 

Också tidpunkten för sammanträde för fördelning av köpeskilling skall 
enligt beredningens förslag bestämmas av ÖE efter vad som är lämpligt. Be
redningen understryker att OE när tid för fördelningssammanträde bestäms 
måste beakta att inroparen kan behöva skäligt rådrum för att betala köpe
skillingen. Sammanträdet bör hållas först sedan tiden för fullföljd av talan 
mot auktionen, tre veckor, har utgått. En tidrymd av ungefär fyra veckor 
mellan auktion och fördelningssammanträde kan enligt beredningen vara 
lämplig. 

De av beredningen föreslagna bestämmelserna om kungörelse angående 
fastighetsauktion innebär alt auktionen skall kungöras i god tid och på 
lämpligt sätt. Beredningen föreslår vidare att kungörelsen skall innehålla 
uppgift om bevakningssammanträde och sammanträde för fördelning av kö
peskilling. Tiden och platsen för bevakningssammanträdet bör anges med 
hänsyn till att det enligt fön;laget alltid skall hållas ett särskilt sådant sam
manträde. 
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Beredningen anlägger vissa synpunkter på frågan hur kungörelse an
gående fastighetsauktion bör publiceras. Beredningen utgår därvid från att 
kungörande även i forlsättningcn skall ske såväl i Post- och Inrikes Tid
ningar (allmänna tidningarna) som i orlslidning. Bl. a. med hänsyn till kre
dilinstilulens möjligheter att bevaka sin rätt kan annonsering i allmänna tid
ningarna inte undvaras. Annonsering bör kunna ske i flera ortstidningar, om 
det är lämpligt. I allmänhet hör enligt beredningens uppfattning annonsering 
ske tre eller fyra veckor före auktionen. Även en kortfattad påminnelsean
nons någon dag före auktionen kan vara motiverad. Kungörelsen bör vidare 
införas i länskungörelserna, om dessa kommer alt finnas kvar, och anslås på 
lämpliga slällen. Lokala regler om kungörandet torde böra upphävas. 

Beredningen påpekar att kungörelserna f. n. i allmänhet är långa och om
ständliga. Enligt beredningens mening bör de avsevärt förkorlas och göras 
mer slimuleramle för eventuella spekulanter genom att de utformas på unge
fär samma sätt som andra annonser om fastighetsförsäljning. För vanliga 
objekt kan det vara tillräckligl att ange belägenhet, areal, bebyggelse och 
taxeringsvärde eller saluvärde. Att i annons mera ingående beskriva fastig
heten är knappast påkallat. Däremot bör i annonsen anges, var en spekulant 
kan få närmare besked om fastigheten och försäljningen. Tillgänglig beskriv
ning bör tillställas spekulant som begär det. 

I huvudsaklig överensstämmelse med vad som nu gäller har beredningen 
föreskrivit att innehavare av fordran eller rättighet som bör iakttas vid 
auktionen i kungörelsen om denna skall uppmanas att anmäla sin rätt hos 
öE senast vid bevalmingssammanträdet. F. n. förekommer enligt bered
ningen inte sällan, att bevakning sker skriftligen före sammanträdet. Detta 
förfaringssätt godtas också även om ordalydelsen i gällande lag närmast ger 
vid handen att bevakning skall ske vid sammanträdet. I beredningens för
slag har paragrafen fått en utformning som tydligt anger att detta bevak
ningssätl är tillåtet. 

Beredningen föreslår också regler som innebär att kungörelse om auktion 
på själva fastigheten inte får utfärdas förrän tillbehörsförsäljning har vunnit 
laga kraft och köpeskillingen betalls eller frågan om tillbehörsförsäljning 
förfallit. 

Det är angeläget att siirskilda underrättelser om fastighetsauktion sänds 
till sak.ägarna. l enlighet härmed vill beredningen att det skall föreskl:ivas att 
kända innehavare av fordringar eller rättigheter i god tid skall underrättas. 
Om fastighet säljs under konkurs behöver C'mellertid enligt förslaget särskild 
underrättelse inte sändas till innehavare med förmånsrätt enligt 12 eller 13 § 
FRO. Beredningen anser det tillräckligt att konkursförvaltaren underrättas. 

En särskild fråga som beredningen har tagit upp är frågan hur under
riiltelse skall sändas niir fastighet skall säljas under konkurs och borgenär i 
konkursen utövar anslutningsrätt. Beredningen framhåller att anslutning 
har betydelse för hestämmande av villkoren för försi-iljningen, bl. a. för 
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skyddsbeloppel. Enligl beredningens förslag skall därför särskilt meddcl:.mde 
sändas, om anslulning har gjorls först efter del alt undcrriillelser om auktio
nen har sänts u l till sakägarna. 

Beredningen anser all s~irskiltla underrällelscr om auktionen skall sändas 
till, förulom innehavare av fordringar och rältighcler, också uhniilningssö
kanden och fastighetsiigan:on. Även andra sakägare finner bcre(lningen 
kunna ha intresse av auklionen. Som exempel pekar beredningen på den som 
är personligen betalningsskyldig för fordran som är förenad med panträtt i 
den utmätta fastigheten ellc:r som har gått i borgen för sådan fordran eller 
som kan bli skadeståndsskyldig om en rällighct blir uppoffrad. Angrips en 
del av ett gemensamt intecknat komplex, kan 'idare ägarna av återstoden 
vilja agera. Det är enligt bcr,edningen lämpligt, alt öE sänder underrättelser 
till dem när han finner att det kan vara av betydelse. 

2.9.3 Remissyttrandena. I anslutning lill beredningens förslag angående 
kungörelse om fastighetsexekution har hovrätten för övre Norrland anlagt 
vissa allmänna synpunkter på frågan hur allmänheten skall informeras om 
en förestående exekutiv fasl:ighetsförsäljning. Hovrätten ställer frågan om 
alla möjligheter alt slimulera köpintresset har tagits till rnra av beredning
en. Hovrätten konstaterar i det avseendet att beredningens förslag innebär 
att utbudet till allmänheten sammankopplas med den kungörelse i vilken 
borgeniirer och rättighelsha,'are uppmanas alt bevaka sina intressen. VissN
ligen utesluts inle separat annonsering, men kungörelsen förutsätts, i före
kommande fall tillsammans med en hos öE tillgänglig beskrivning, normalt 
bli allmänhetens enda informationskälla. Förslagen ger enligt hovrätten 
härutöver knappast några möjligheter till information. Delta anser ho\'
rätten hänga samman med att sammankopplingen mellan bevalmingssam
manträdct och auktionen h:;.r behållits. Liksom i UL förulsiills sålunda att 
bevakningssammanträdet skall hållas samma dag som auktionen eller, om 
särskilda skäl föreligger, på lämplig dag dessförinnan. ::\Jöjlighelen atl hålla 
sammanträdet tidigare än auktionsdagen iir tiinkt uteslutande för alt man 
i invecklade fall skall hinna färdigställa sakägarförteckningcn men inte för 
att spekulanterna skall bli informerade på förhand. Hovrälten vill föreslå 
ett förfarande, genom vilket möjlighet skapas att i god tid före auktionen 
informera möjliga spekulanl:er såväl om fastigheten som om belastning och 
minsta erforderliga kontantinsats. Hovrältens förslag innebiir i hun1dsak 
följande. När ärende rörande försäljning av fastighet har kommit in till öE, 
skall denne utfärda kungörelse med kallelse till bernkningssammanlriide, 
i vilken också anges lid för auklion och fördelningssammantriide om hin
der inte uppkommer. Under tiden fram till bevakningssammantriidel skall 
beskrivning upprättas och andra förberedande ålgärder vidtas. Vid sam
mantriidel skall i förekommande fall tas upp frågan om försäljning av till
hehör. Om tillbehörsförsäljning skall ske eller andra hinder möter mot atl 
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slutligt upprätta sakiigarförleckningen och bestämma auk.tionsvillkoren, får 
nytt sammanträde utsiittas. Eflersom det kan aulas att sakägarna i allmän
het inle finner det vara påkallat att närvara vid bevakningssammanträdet, 
torde enligt hovrätten förfarandet inte bli särskilt betungande. Sedan sak
ägarförleclmingcn har blivit definitiv och auktionsvillkoren har fastslagits, 
bör fastigheten bjudas ut till försäljning genom effektiv annonsering. In
tresserade bör då få tillgång till samtliga informationer om fastigheten. Hov
riitten förmodar, att intresset för försäljningen på så sätt stimuleras och alt 
försäljningsresultatet förbättras, eftersom fler spekulanter skulle få ma
terial för att övcrviiga alt köpa fastigheten. Spekulanterna skulle också bli 
i lillfälle alt underhandla med borgenärerna om avräkning och med låne
inrällningar om upptagande av lån och i övrigt förbereda sig för auktionen. 
l\Iot det föreslagna förfarandet anser hovrätten knappast kunna invändas 
att det skulle verka fördyrande, eftersom det syftar till bättre försäljnings
resultat. Tidsåtgången skulle bli något större, men förfarandet torde inte 
behöva pågå längre än fyra veckor. 

Beredningens förslag att bevakningssammanlräde alltid skall hållas for
mellt skilt från auktionen kritiseras av länsstyrelsen i Västmanlands län. 
Länsstyrelsen framhåller att borgenärssammanträdct enligt de nuvarande 
reglerna i 102 § UL inle är obligatoriskt utan skall utsättas i fall när auk
lionsförrättaren anser det behövas. l\föjligheten att hålla särskilt samman
träde med rättsiigarna torde enligt länsstyrelsen utnyttjas i skiftande grad av 
auktionsförriittarna. För sin del förbereder länsstyrelsen så gott som undan
tagslöst auktionen under hand utan att borgenärssammanträde hålls. Läns
styrelsen anser att möjligheten till ett sådant förfarande bör finnas kvar och 
att del sålunda inte, som beredningen har föreslagit, skall vara obligatoriskt 
att hålla bevakningssammanträde. 

Beredningens uppfattning att detaljerade föreskrifter om kungörelse an
gående faslighctsauktion inte skall tas upp i lagen utan lämnas i en tillämp
ningskungörelse har av det stora flertalet remissinstanser lämnats utan in
vändning. Länsstyrelsen i Malmöhus län sätter emellertid det lämpliga i en 
sådan ordning i fråga. Bestämmelser om sättet för kungörelse, vars åsido
sättande kan föranleda att förfarandet får avbrytas, skall enligt liinsstyrel
sens mening inte bchö,·a sökas i annan författning. Länsstyrelsen anser så-
1 nnda att bcstfönmelser i del avseendet skall tas in i lagtexten. Länsstyrel
sen påpekar också att beredningen har ullalat att annonsering om auktion 
i allmiinhct bör ske lre till fyra veckor före auktionen och att en tidrymd 
av ungefär fyra veckor mellan auktion och fördelningssammanträde i regel 
lorde vara lämplig. l\Ied hänsyn till vad beredningen har anfört som skäl 
för detta förordar länsstyrelsen att det i lagtexten skrivs in fasta tidsfrister 
i de nämnda hänseendena. Länsstyrelsen föreslår att den minsta kungö
relseliden faslstiills till tre veckor och att tiden för fördelningssammanträ
det siitts till fyra veckor efter auktionen. Även om sistnämnda tid fastställs 
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i lagtexten bör enligt länsstyrelsens mening dagen för fördelningssamman
trädet anges i kungörelsen, särskilt med h~insyn till att lilllrädesdagen före
slås sammanfalla med fördelningsdagen. 

Beredningens förslag att tidpunkten för fördelningssammanträdet skall 
bcstiimmas av öE efter vad som är lämpligt kritiseras av länsstyrelserna i 
Kopparbergs och /(almar län. Båda länsstyrelserna anser att det i Jagen lik
som hittills Lör bestämmas inom vilken tid från auklionsdagen som för
delningssammantriide skall :l1ållas och anger som skiil för delta alt det för 
öE och rättsägarna iir en fördel med en på detta sält heslämd dag. Enligt 
förslniimnda länsstyrelse giiller delta inle minst niir ränta på bevakade ford
ringar skall yrkas och fastställas. Tiden mellan försäljning och fördelning 
anser länsstyrelsen dock kunna förkortas till fyra veckor. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har inte något alt erinra mot förslaget, 
alt öE själv skall bestänmrn tidpunkten för fördclningssammanträdet. Be
redningens uppfattning, att en Lidrymd av ungefär fyra veckor mellan auk
tion och fördelningssammanlrädc i regel torde vara lfönplig delas diiremot 
inte av Hinsstyrelsen. Xuva:rande sex veckor anser länsstyrelsen vara en 
lämpligare tidpunkt. Besvär över auktion kan komma att anföras kort före 
besvärslidens utgång. Hovrätten bör då ha andrum för att fatta eventuellt 
inhihitionsbeslut och för att sända detta till öE. Denne behöver också viss 
tid för att vidta de åtgiirder som ett sådant beslut föranleder. 

Beredningens uttalanden beträffande kungörelsernas utformning, bl. a. att 
annonsering skall ske i former som väcker eventuella spekulanters intresse, 
finner Kommgariket Sveriges stadslzypotekskassa vara från alla synpunkter 
vålmotivcrade. överexelwtor för Hälsingborgs kronofogdedistrikt är av den 
uppfattningen alt kungörels·~n inte bör tas in i länskungörelserna, eftersom 
publicering i dem inte tillgodoser något beaktansvärt intresse. 

Enligt hovrätten för övre .Norrland bör innehavare av rättigheter i kungö
relsen om fastighelsauklion uppmanas alt senast vid bevakningsammantrii
det uppge fordringar som de kan vilja kvilta mot arrende, hyra eller annat 
vederlag. 

Föreskrifterna i förslaget om hur anmälan av fordran eller riittighet skall 
ske har berörts endast i yttrnndena från länsstyrelserna i Kalmar och Krono
bergs liin. Förstnämnda länsstyrelse finner det böra övervägas, att i lagen 
ange att anmiilan av anspråk skall göras inom viss tid, förslagsvis 14: dagar 
före auktionen eller bevakn'[ngssamman trädet. I praktiken tillämpas redan 
nu allmänt etl förfarande som innebär alt bevakningar infordras i god Lid 
före auktionen. Enligt länsstyrelsens uppfattning talar starka skiil för att en 
sådan ordning lagfästs. Det iir sålunda ofta nödvändigt att auktionsförriitta
ren före auktionen förbereder borgenärsförteekningen. Länsstyrelsen i Kro
nobergs län har uppmärksammat att rättsägare, speciellt när särskilt borge
niirssammanlräde hålls, ofta förbiser att det redan vid sammanträdet skall 
företes handlingar som åberopas som stöd för anmält anspråk. Delta har 
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medfört olägenheter i olika avseenden. Enligt länsstyrelsen skulle en för
bättring i detla avseende möjligen kunna åstadkommas om det i lagtexten 
anges alt bevakning förutsätter ingivande av den handling varpå bevak
ningen grundas och att detta förhållande skall påpekas i auklionskungörelsc 
och kallelsebrev. 

Vad beredningen har föreslagit i fråga om underrällelse till sakägare har i 
allmänhet inte föranlett några särskilda uttalanden från remissinstansernas 
sida. Hovrätten för Västra Sverige insWmmer i sitt yttrande i beredningens 
påpekande alt också andra ~in sakägare som anges i föreskrifterna kan ha in
tresse för auktionen. Hovrätten föreslår att öE genom en uttrycklig före
skrift åliiggs att sända underrättelser till sådana intressenter som bered
ningen har nämnt i det sammanhanget. 

2.10 Tidsfrister i mål om utmätning m. m. 

2.10.1 Gällande rätt. Nuvarande regler om den tidsfrist inom vilken utmät
ningsförrättning skall hållas och om anstånd med sådan förrättning innebär 
att utmätningsmannen skyndsamt skall vidta de åtgärder som ankommer på 
honom för att utmätningen skall verkställas. Såvitt möjligt skall utmätnings
förrättning hållas inom fyra veckor från det alt uhnätningsmannen har mot
tagit erforderliga handlingar. Lämnar borgenären anstånd med utmätningen 
och fortfar det utöver sex månader från det att handlingarna kom in förfaller 
ulmälningsansökningen (88 c § 1 mom. UL). 

Beträffande tid för försäljning av utmiitt egendom gäller elen allmiinna 
föreskriften att det åligger utmätningsmannen eller, om försäljningen an
kommer på öE, denne att utan onödigt dröjsmål vidta de åtgärder som be
hövs för att försäljning skall komma till stånd. I övrigt ges skilda regler 
för olika kategorier egendom. Beträffande vanlig lös egendom föreskrivs 
att den skall säljas inom två månader, om inte hinder möler eller uppskov 
meddelas. I fråga om fast egendom, fartyg som avses i 94 § UL, luftfarlyg och 
intecknade reservdelar till luftfartyg är motsvarande tid bestiimd till fyra 
månader från utmätningen eller, när intecknad fordran har fastställts till 
betalning ur fast egendom, från det alt begäran om försäljning av egendom 
gjordes hos öE (88 c § 2 mom. UL). 

Utmätni.ngssökanden kan medge anstånd med försäljningen av utmätt 
egendom. Om anstånd som sökanden har medgivit fortfar utöver sex måna
der från utmätningen går denna emellertid åter. På samma sätt förfaller den 
ulmätningsverkan som fastställelse till betalning ur fast egendom har enligt 
77 a § UL, om av sökanden lämnat anstånd föranleder att det förflyter längre 
lid iin sex månader från det begäran om försäljning gjordes hos öE (88 c 
§ 5 mom. UL). 

Utmätningsman eller öE kan vidare medge uppskov med försäljning
en av utmätt egendom. Som förutsättningar härför gäller att det kan an-
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tas att egendomen annars skulle säljas Lill underpris eller alt gäldenären hu
vudsakligen utan egen skuld råkat i tillfälliga betalningssvårigheter eller att 
det i övrigt föreligger synnerliga skäl till uppskov. Som ytterligare förutsätt
ningar uppställs att utmätningssökandens riilt till betalning inte får äventy
ras eller hans rätt i övrigt otillbörligt åsidosättas. Uppskovsmedgivande får 
förenas med .villkor och kan, när anletlning finns, återkallas. Uppskov skall 
meddelas för viss tid men får i princip inte utstriickas utöver sex månader 
från ulmi:ilningen (88 c § 3 mom. UL). öE kan emellerlitl medge ytterligare 
uppskov om föreliggande omständigheter påkallar det (88 c § 4 mom. UL). 

De angivna reglerna är enligt 60 § :1 mom. uppbördsförordningen 
(1953: 272) inte tillämpliga vid indrivning av skatter. Enligt punkt 3 i över
gångsbestfönmclserna lill lagen (1963: 255) om ändring i ulsökningslagen 
äger bestfönmelserna i 88 c § UL inte heller tillämpning i fråga om uttagan
de av böler, vite eller annan med brott förenad påföljd, som innefattar he
talningsskyldighet, och inte heller vid indrivning av vad som i mål eller 
ärende vid domstol eller eljest i samband med rättegång utgått av allmänna 
medel och enligl domstolem. beslut skall återgäldas. 

2.10.2 Lagberedningen. Berclningen föreslår inte någon ändring i de nuva
rande reglerna om tidsfrist inom vilken ulmälningsförrättning skall äga rum 
och om anstånd med sådan förriittning. 

Reglerna om tidsfrist för försäljning av utmätt egendom och om anstånd 
med sådan försäljning har beredningen tagit upp till omprövning. Healisa
tion av utmätt fast egendom bör äga rum utan dröjsmål. Uppskov medför 
risk för viirdeförslöring och kan medföra betydande kostnader. Vidare ku
muleras riinta. För borgenären är det naturliglvis en särskild olägenhet att 
han får viinla på betalning. Försäljning av fast egendom måste emellertid 
förberedas på Himpligt siitt. En utmätt fastighet skall sålunda bl. a. beskri
vas och eventuellt viir<leras. Om auktion skall hållas, måste kungörelse ut
färdas i god tid. Avser öE alt låta siilja fastigheten under hand så som be
redningens förslag medger, får i allmänhet anlitas en mäklare som behöver 
viss Lid för att ulföra uppdraget. Beredningen har därför inte funnit det vara 
praktiskt möjligt att förkorta den nuvarande ordinära tidsfristen för försälj
ning av utmiitt fast egendom. Som huvudregel skall därför enligt beredning
ens förslag alltjämt gälla att försäljning av utmätt fastighet hör ske inom 
fyra måna1ler från utmiitningen. Vid försäljning som under konkurs skall 
ske på begiiran av förvaltaren hör tiden enligt beredningen räknas från den
nes framställning. Någon särskild regel om tidsfristen för det fallet att in
tecknad fordran fastställls till betalning ur fast egendom, behövs inte om 
beredningens förslag att upphäva bestämmelsen i 77 a § UL genomförs. 

Det är inte alltid möjligt att genomföra försäljning av utmätt fastighet 
inom fyramånadersfristen. föittsligt eller faktiskt hinder kan föreligga. Som 
exempel på rättsligt hinder niimner beredningen att fastighet, som har nt-
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mätts på grund av icke lagakraftvunnen dom, enligt 40 § 1 mom. UL inte 
utan gäldenärens samtycke får säljas förrän domen har vunnit laga kraft. Vi
dare kan försiiljning få uppskjutas för att en ostörd dödsboavveckling skall 
bli möjlig. Tvist om äganderiitten till fastighet eller tillbehör kan också vara 
hinder mot försäljning. Även förordnande om särskild försäljning av fastig
hetstillbchör medför all auktion på fastigheten måste anstå. Hinder mot för
säljning kan också möta på grund av högre myndighets förordnande om in
hibilion. öE skall i samtliga angivna fall självmant beakta, om hinder 
mot försäljning föreligger och ta upp ärendet när hindret upphör. 

Enligt beredningen måste utrymme finnas att av praktiska skäl dröja med 
försäljningen även om något ovillkorligt hinder inte föreligger mot försälj
ning. Denna möjlighet får dock inte stå öppen utan inskränkningar. Om ti
den löper, växer bl. a. räntan på exekutionsfordringcn eller andra fordringar 
som har förmånsrätt i fastigheten. Den nuvarande utformningen av bestäm
melserna om anstånd med försiiljning av fast egendom finner beredningen 
vara mindre lämplig. Rent principiellt bör inle ulmätningssökanden ensam 
få slyra förfarandet i ell anhiingigt ärende. Det riktiga förefaller vara, att 
sökanden förordar eller fastighetens ägare begär anstånd. Den nuvarande 
ordningen är enligt beredningens uppfattning också försåtlig. Om anstånd 
som sökanden har medgh-it räcker mer än sex månader från utmätningen, 
går denna utan vidare åter. Sökanden kan sålunda genom förbiseende eller 
passivitet förlora den rätt som han har förvänat genom utmätningen. Med 
nuvarande regler måsle man också skilja mellan anstånd som utmälningssö
kanden medgivit och uppskov som öE har beslutat, vilket lätt kan vålla 
missförstånd. 

En klar och lättfattlig reglering av frågan om anstånd vid försäljning av 
fast egendom får man enligt beredningen om det alltid får ankomma på 
öE att fatta beslut om anstånd. Den nuvarande bestämmelsen om alt ul
miitningcn går åter, niir sökanden gett för långt anstånd, kan då utgå. En
ligt beredningens förslag bör alltså fastigheten säljas inom fyra månader 
från uhnälningen, om ej hinder möter eller öE på begäran ger anstånd. 

Initiativ till anstånd kan tas såväl av uhnätningssökanden som av fastig
hetens ägare. Någon särskild bcsliimmelse om förfarandet, när utmätningssö
kanden sjiilv tar initiativ till anstånd, anser beredningen inte behövas. Bered
ningen föreslår däremot särskilda regler för det fallet att anstånd begärs av 
fastighetens ägare. Ulmälningssökanden skall då enligt förslag.et få tillfälle 
att yttra sig över ägarens begäran. Om utmiilningssökanden därvid medger 
anstånd, skall öE också regelmässigt bevilja anstånd. Om inte mycket 
starka skäl föreligger, bör dock enligt beredningens mening anstånd inte 
medges sedan auktion har blivit utlyst. Därigenom har även andra intres
senter clragils in i förfarandet och öE bör ta viss hänsyn iivcn till dem. Även 
om utmätningssökanden motsiittcr sig anstånd, får enligt förslaget an
stånd medges på grund av särskilda skäl. Som exempel nämner bered-
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ningen att det genom anstånd blir möjligt att sälja fasligheten vid en 
lämpligare tidpunkt eller atl fastighetsägaren oförskyllt råkat i tillfälliga 
betalni ngssvårighet er. 

Beredningen föreslår en tidsgräns för anstånd med försäljning av fast 
egendom som inte får överskridas utan synnerliga skäl. Tiden har satts till 
ett år från utmätningen. Skälen för att bevilja anstånd utöver elt år måste 
enligt beredningens uppfattning vara särskilt starka. Beredningen erinrar i 
sammanhanget om att utmätningssökanden har möjlighet att återkalla ut
mätningen med verkan all förfarandet skall nedläggas. 

Reglerna om tidsfrist för försäljning av utmätt luftfartyg m. m. och om an
stånd med försäljning överensstämmer med dem som beredningen har före
slagit beträffande fast egendom, dock med del undantaget att förslaget inte 
tar upp någon ellårsgräns för ansUmd som inte får överskridas annat än av 
synnerliga skäl. Anledningen till detta undanlag är att så lång viinletitl som 
ett år inte gärna kan tänkas komma i fråga, bl. a. med hänsyn till <le kostna
der som förvaring av luftfartyg drar. H.edan tiden fyra månader anser bered
ningen vara lång för sådan egendom. 

Också i fråga om annan lös egendom än lnflfartyg föreslår beredningen att 
nuvarande tidsfrister för försäljning skall behållas. I.ös egendom bör så
lunda säljas inom två månader från utmätningen, om inte hinder möter eller 
anstånd beviljas. Beträffande fartyg som avses i 94 § UL skall enligt bered
ningens förslag liksom f. n. gi:illa en tid av fyra månader. 

Det bör ankomma på utmälningsmannen att bevilja anståncl med försälj
ning av lös egendom. Med hänsyn till att öE sköter försäljningen av fartyg 
bör det <lock enligt beredningen ankomma på ÖE att ge anstånd betriif
fande sådana fartyg. I övrigt har beredningen föreslagit regler om anstånd 
som överensstämmer med vad som föreslås beträffande fast egendom. Den 
tidsgräns för anstånd som inte får överskridas ulan synnerliga skäl vill 
beredningen emellertid i fråga om lös egendom i allmänhet si:itla till sex 
månader från utmätningen. För fartyg föreslås motsvarande tidsgräns bli 
densanuna som för fast egendom, dvs. ett år från utmätningen. 

2.10.3 Remissyttrandena. Beredningens förslag att nuvarande regler om 
den tidsfrist inom vilken utmätningsförrättning skall hållas och om anstånd 
med sådan förrättning inte skall ändras har allmänt godtagits eller lämnats 
utan erinran under remissbehandlingen. 

I några remissvar sätts emellertid en annan ordning i fråga. EON påpekar 
att den rätt att medge anslåncl med utmätningsförrättning som utmälnings
sökanden nu har ofta utnyttjas på sådant sätt att gången i ett utsökningsmål 
blir följande. Sedan gäldenären underrätlals om den begärda ulmi:itningen, 
lämnar sökanden ett kortare anståncl. När tiden för anståndet gått till ända, 
utsätter utmätningsmannen förrättning och sänder ett meddelande om detta 
till gäldenären. Denne, som då blir påmind om sin skuld, tar kontakt med sö-
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kanden och lo,·ar betalning eller gör en avbelalning. Sökarnlen meddelar 
därpå ett nytt anslånd, varpå samma procedur upprepas på nytt lill dess ul
mätningsansökningen efter sex månader förfaller. Enligt EON är det inte 
ovanligt alt utmätningsmannen under en sexmånadersperiod får sätta ut för
rättningar ett par gånger i månaden. Förhållandet medför praktiska olägen
heter för utmiitningsmännen. AU bevaka anståndsliderna, sätta ut förräll
ningar, underrätta gäldeniirer om förriillning samt inshilla förrättningar är 
ett omfattande arbete som tar avseviird tid i anspråk. Att frånta borgenä
rerna möjlighet alt lämna anstånd är giveh'is uteslulet och är inte heller av 
intresse för utmät ningsmännen, eftersom åtskilliga mål aldrig behöver verk
ställas genom alt borgenären kan liimna anstånd. EON siitter mol bakgrun
den av de nåmnda förhltllandenn i fråga om inte samma skäl lalar för att ul
mätningsmannen skall besluta om anstånd med utmiitningsförriittning som 
att han slrnll besluta om anstånd med försiiljning. Huvudregeln skulle då, 
liksom i fråga om anstånd med försäljning enligt de av beredningen före
slagna besfammelserna, vara all anslåml bör medges, om borgenären be
giir det, men att siirskilda skäl bör föreligga för anstånd om förrättning 
har utsatts. Utsättande av utmätningsförriittning skulle därvid likställas 
med att auktion har utlysts. Länsstyrelsen i Malmöhus län och kronofogde
myndigheten i Jlalmö distrikt anför liknande synpunkter. 

De av beredningen föreslagna reglerna om tidsfrister för försäljning av ut
mätt egendom och om anstånd med försäljning har lämnats ulan erinran av 
flertalet remissinstanser, bland dem lwvrätten för Västra Sverige, hovrätten 
för Ovre Norrland, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, 
Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshy pofeksinstitzztion, 
advokatsamfundet, Föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare, 
Föreningen Sveriges kronofogdar och huvuddelen av de länsstyrelser som 
har avgivit yltrande. 

Beredningens förslag att tidsfristen för försiiljning av ulmiitt fastighet 
också i fortsällningen skall sättas till fyra månader kritiseras av länsstyrel
sen i Jämtlands län. Enligt liinsstyrelsen har det i praktiken visal sig vara 
svårt att hinna med en försäljning inom en fyramånadersfrist. Beskrivning 
och värdering, anskaffandet av gravationsbevis och andra handlingar röran
de fastigheten samt erforderlig knngörelselid har gjort att en förs~iljning 
ibland inte har hunnits med inom den ordinära tidsfristen. Beredningens för
slag beträffande underhandsförsäljning av fastighel, separat försiiljning av 
fastighetstillbehör rn. m. kommer vidare atl göra förberedelseförfarandet yt
terst lidsödande, varigenom svårigheterna att hinna med försäljning inom 
föreskriven ordinär tid ytterligare kommer att accentueras. Länsstyrelsen 
föreslår därför, att tidsfristen fastställs till sex månader. 

A.dvokatsamftzndet understryker vikten av att fyramånadersfristen för för
sfiljning av fastigheter inte överskrids annat än om vägande rältsliga eller 
faktiska hinder föreligger. Samfundet framhåller därvid, alt det f. n. vid 
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flera liinsstyrelser på grund av arbetsbalansen förekommer en tidsuldräkt 
mellan ansökan och auktion, som inte iir försvarbar. Del förekommer sålun
da att auktionen dröjer mer iin ett år utan att något annat hinder har före
legat än arbetsbalansen. Samfundet framhåller också atl försiiljning av fas
tighet i konkurs hör hand liiggas med fört ur med hiinsyn till de speciella in
tressen som då bör lwaktas. 

De föreslagna reglerna om anstånd med försiiljning av utmätt egendom 
och beredningens uttalanden i anslutning till dem berörs av flera remiss
instanser. 

överexelwtor för Hälsingborgs kronofogdedistrikt framhåller att möjlig
heten atl ge anstå111l med försiiljning av utmät L fastighet i praktiken är bland 
det viktigaste i hela förfarandet. Genom alt på lämpligt säll medge anstånd 
kan man nedbringa antalet exekutiva försäljningar Lill en ringa bråkdel ~l\" 

de begärda Lill fördel för nlla berörda parter. ~löjligheten att medgiva an
stånd bör därför hegränsas så litet som möjligt. Liinsslyrclsen i .Hvsborgs liin 
biträder förslaget att det skall ankomma på öE alt ge anstånd med försi.ilj
ning av utmätt fastighet. Bestfömnelscn hör enligt länsstyrelsen kunna an
vändas bl. a. om gäldeniiren påstår, att han har spekulant på fastigheten 
och att han herälmar kunna få den såld så atl samtliga cxekutionsfordringar 
kan bclalas. I ett sådant fall bör öE kunna lämna anstånd en eller b·å må
nader med den exekutiva försäljningen för att se, om en underhandsförsälj
ning kan komma till stånd. 

Länsstyrelsen i Kalmar län anser att nuvarande regler om anstånd med 
försäljning av utmät! egendom bör behållas oförföulracle. De bestiimmelser 
som nu gi.illcr i.ir enligt liinsslyrclscns mening vi.il avviigda för all tillgodose 
gäldenärs, utmätningssökandes och övriga horgeniirers intressen. Länssty
relsen vänder sig siirskill mol de föreslagna reglerna om anstånd vid för
säljning av utmäll fastighcL och finner det inte vara rimligt att öE skall 
pröva och heslula i de talrika fall då fråga om anstånd kommer upp. Enligt 
länsstyrelsen har bercdning·~n inte framfört några bärande motiv för alt 
bryta den hittills tillämpade principen att sökanden är herre över förfaran
det. Länsstyrelsen kritiserar också förslaget att anstånd med försäljning av 
fastighet skall kunna medge:> upp till ett år, vilkel länsstyrelsen finner vara 
olämpligt med hi.-insyn till de ökade ränteforclringar som kan uppstå under så 
lång tid. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län anlägger liknande synpunkter beträf
fande anstånd med försäljning av utmätt fastighel. Enligt länsstyrelsens me
ning bör anståndsmedgivande från utmätningssökandcns sida obligatoriskt 
respekteras. Detta bör emellE:rtid inte hindra att gäldeniiren ges möjlighet alt 
begära anstånd. Länsstyrelsen påpekar att den möjligheten i praktiken redan 
föreligger, dock med den skillnaden i förhållande till förslaget att gäldenären 
då hänvisas alt direkt hos sökanden uh'erka anstånd. Det finns enligt läns-
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styrelsen inte någon anledning alt låta öE ta del i de förhandlingar som föl
jer på en sådan begäran om anstånd. 

Beredningens uttalande alt anslånd med försiiljning av ulmiitl egendom 
inle utan siarka skäl bör medges sedan auklion har ullysts berörs i några re
missyttranden. EON anslnler sig i del avseendel till beredningens uppfatt
ning. EON framhåller därvid all det f. n. inle i.ir ovanligt alt sökande liimnar 
anstånd omedelbart före en ullysl auktion, som då måsle inställas. Efter nå
gon tid kan ny auktion få ullysas, vilken i sin Lur kan få insliillas efter för
nyat anstånd. Genom ett sådant förfarande åsamkas de exekutiva myndighe
terna onödigt arbete och slatsverkel kostnader. En större olägenhet med den 
nuvarande ordningen är emellertid enligt EON atl auktionsspekulanler inte 
vet om en utlyst auktion verkligen kommer att hållas. Denna ovisshet medför 
ofta att spekulanter helt enkelt inte infinner sig i sådan omfallning all rim
ligt pris på godset kan uppnås. Ulmält gods försäljs diirvid ofta lill lägre pris 
iin vad som annars hade kunnat uppnås. Länsstyrelsen i Viirmlands län på
pekar all beredningen har förutsalt all öE, när anslånd begärs, skall göra 
en avviigning mellan olika inlressen. En sådan prövning torde emellertid 
enligt länsstyrelsen ofta te sig ganska vansklig, om den skall äga rum myc
ket nära eller i omedelbart sammanhang med auktionstillfället. Länsstyrel
sen finner en fix regel, som innebär alt uppskov inte får beviljas sedan auk
tion har blivit utlyst vara att föredra. Länsstyrelsen i I\.opparbergs län an
ser diiremot att beredningens åsikl att anstånd normalt skall vägras sedan 
auktion har utlysts är felaktig. Likaviil som gäldenären förutsätts ha rätt 
alt avstyra försiiljningen genom belalning ända fram till klubbslagel, hör en
ligt länsstyrelsens mening anståndsmedgivande från' utmälningssökandens 
sida intill samma tidpunkt kunna beaktas. Länsstyrelsen anser alt olä
genheten alt auktion måste utsättas gång efler annan på grund av atl an
stånd lämnas får accepteras i de sällsynla fall då sådant förekommer. Läns
styrelsen framhåller i det sammanhanget all det f. n. oftare torde förekomma 
att auktion insliills i sista stund på grund av betalning än till följd av att an
stånd medges. 

Sjölagskommillhz konstalerar all beredningens förslag hetriiffande far
Lyg, liksom i fråga om fastigheter, innebiir all anslånd med försäljning inte 
nlan synnerliga skiil får meddelas utöver etl år från ulmätningen. Kommit
ten påpekar all denna eltårsgräns i beredningens förslag saknar molsvarig
het i fråga om luftfartyg, eftersom beredningen har funnit så lång väntetid 
som etl år in le kunna tänkas komma i fråga beträffande dem, bl. a. med hän
syn till de kostnader som förvaring av dem drar. Enligl kommitten gör sig be
hovet av snabbhet i exekntionsförfarandeL ulan tvekan giillande på motsva
rande sätt i fråga om farlyg, i rnrje fall niir del gäller handelsflottans fartyg. 
Kommilten anser del 1Hirför ligga niirmarc till hands alt söka överensstäm
melse mellan reglerna för exekution i fartyg och motsvarande regler i fråga 
om luftfarlyg än atl likshilla fartyg med fastighet. lfonunitten förordar så-
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lunda att reglerna om tidsgräns för anstånd med exekutiv försäljning av 
fartyg utformas i överensstämmelse med de föreslagna motsvarande reglerna 
i fråga om luflfarlyg. Advokalsamfundet är av samma uppfattning. 

Om de föreslagna besliimmelscrna om anstånd med försäljning av utmätt 
lös egendom görs lilli:impliga på de allmänna målen måste enligt EON :s me
ning följden bli att utmiilningsmiinnen i princip inte kan träffa uppgörelser 
om avbetalning i dessa mål för liingre tid än sex månader efler utmiitning. 
Anståndsli<lcn sex månader iir för kort och EON föreslår därför att anslåml 
med försiiljning av ulmiitt lös egendom i allmiinna mål medges upp lill ett år 
och alt anstånd diirnlövcr kan medges om synnerliga skäl föreligger. [(rono
fogdcmyndiglzcicn i Jlalmö dislrikl är av samma uppfallning. 

Flera andra företrädare för exekutionsviisendel iar upp frågan om tillämp
ningen i allmiinna mål av den föreslagna bestämmelsen att anstånd med för
säljning nv ulmiitt fastighet inte utan synnerliga skäl får beviljas utöver ell 
år från utmiitningcn. }.fon framhåller alt det vid ulmiitning av fastighet för 
skatter och andra allmiinna aq~iflcr inte är ornnligt, att anstånd med försälj
ning beviljas tills vidare för ai:l bereda giihleniiren möjlighet atl klara upp 
skulden enligt avbetalningsplan. När skulderna uppgår till stora helopp kom
mer belalningsplanerna ofta alt omfatta liingrc tid iin ell itr. J.änsstyrelserna 
i Östergötlands och Jämtlands län, överexekutor för Hälsingborgs kronofog
dedistrikt och krono[ ogdemyndiglzeten i Linköpings distrikt anser att denna 
konsekvens av de föreslagna reglerna bör undvikas genom att hegrånsningen 
av anståndstiden till ett år nl lryekligen anges inte skola gälla vid utmätning 
av fastighet i allmänt mål. 

Länsstyrelsen i Värmland~· län och kronofogdemyndigheten i Östersunds 
distrikt anser att samlliga föreslagna regler om anstånd vid försiiljning a\· 
utmätt fastighet hör giilla enbart vid utmätning i cnskil<la mål och sålunda 
inte avse allmänna mål. 

A.duolwtsamfundet anser diiremot att de föreslagna reglerna också hör till
lämpas vid utmätning för slrntt. Samfundet framhåller i det avseendet att det 
till följd av att de nuvaran1le reglerna inte giiller vid utmiitning för skatt i 
praktiken ofla förekommer att sådana utmätningar blir mycket gamla, 
ibland flera år. Samfundet anser alt det inte finns någon anledning att på 
detta sält särbehandla skattefordringar. Del nuvarande systemet medför en
ligt samfundet ofla den allvarliga olägenheten, att konkursmässiga gäldenä
rer till förfång för övriga borgeni:irer hålls ifrån konkurs på grund av att kro
nofogdemyndigheten anviinder utmätningen som en säkerhetsåtgärd och se
dan successivt, ofta under lång tid, försöker driva fram betalningar från gäl
denären. Hiirigenom lockas gäldenärer på obestånd att fortsätta sin verksam
het under upplagande av nya krediter t. ex. hos leverantörer, som inte kän
ner till utmätningen. 
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2.11 Former för realisation av utmätt fast egendom 

2.11.l Gällande rätt. Ulmätt fast egendom skall enligl gällande lag alllid säl
jas på offentlig auktion, som förrättas av öE (89 och 97 §§ UL). 

Exekutiv försäljning av fastighet omfattar fastigheten med alla dess tillbe: 
hör. Möjlighet finns emellerlid att anordna särskild försäljning av tillbehör 
till utmätt fastighet (100 a § UL). Särskild försäljning av tillbehör ombe
sörjs av öE och kan ske antingen på offentlig auktion eller under hand. 

Vid sidan ay försiiljning av utmätt fast egendom finns enligt gällande lag 
möjlighet att ställa egendomen under tvångsförvaltning (jfr 7 kap. UL). 
öE kan på begäran av utmätningsborgeniiren förordna om sådan förvaltning 
antingen omedelbart vid utmätning eller efter ett misslyckat försäljnings
försök. Skall fastighet slå under tvångsförvaltning, förordnar öE syss\oman 
att ta hand om egendomen. I UL ges åtski11iga föreskrifter om föryaltning
en, uppbörd och redoyisning av influtna medel och fördelningen av upp
kommen behållning. 

2.11.2 Lagberedningen. Beredningen understryker det angelägna i att ·dd 
exekutiv försiiljning av fastighet de rättsliga förhållandena utreds, så att 
köparen såvitt möjligt kan säkert bedöma vad han förvärvar. Varje osäker
het på den punkten iir ägnad att minska den valuta som försäljningen kan 
inbringa, till skada för utmälningssökanden eller andra borgenärer och fas
tighetens i:igare. Den som i sådant fall förvärvar fastigheten kan göra en 
obehörig vinst, om han har räknat med viss risk som sedan inte aktualise
ras. Det är inte önskvärt, att en sådan spekulationsYinst inhöstas. 

Vissa bestämmelser som redan har förls in i UL efter förslag av bered
ningen tjänar syftet att uppnå goda resullat vid exekutiva fastighetsförsälj
ningar eller i varje fall motverka försäljningar till underpris. Bestämmel
serna i 126 § 3 mom. UL ger sålunda auktionsförri-iltare möjlighet att av
visa inrop på auktion, om det är sannolikt alt avsevärt högre köpeskilling 
än inropssumman kan uppnås. Vidare kan bestiimmelserna om särskild för
säljning av utmätt fastighetslillbehör, i synnerhet beträffande industrifas
tigheter, leda till att bättre ekonomiskt resultat kunde uppnås än om fas
tighet med alla tillbehör måsle säljas i klump. :\fotsvarigheter Ull dessa be
stämmelser, liksom till nuvarande bestämmelser om det s. k. lägsta budet 
vid fastighetsauktion, har tagits in i beredningens förslag till ny försälj
ningslag. 

Beredningen har nu prövat också andra vägar än de nämnda för att uppnå 
bästa möjliga resultat av fastighets exekutiva försäljning. Enligt beredning
ens niening bör det ibland vara möjligt att få ut mera för en faslighet, om 
den liksom lös egendom får utbjudas till försäljning under hand. Detta förfa
rande finner beredningen visserligen inte lämpa sig så bra i mera komplice-
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ra<le fall. Försäljningen ~ff I. ex. en obebyggd tomt, en villafastighet, ett hy
reshus m. m. kan emellerli<l ofta vara mycket enkel riittsligL sclt, om fas.tig
heten inte iir alllför högt bt'lånad. I sådana fall bör fastigheten kunna med 
fördel utbjudas till försäljning under hand. Enligt beredningens förslag skall 
därför utmiitl faslighet få siiljas på delta siitt, om det är tillförlitligt utrett 
vilka fordringar och rättigheter som belastar fastigheten och försäljning i 
den ordningen synes mera iindamålsenlig än försiiljning på auktion. Avsik
ten iir, all öE i dessa fall skall regelmässigt låta utbjuda fastigheten ge
nom mäklare, som äger åt:rijuta sedvanlig provision om försäljning kom
mer till stånd genom hans förmedling. Cn1lantagsvis kan det tänkas, att 
öE själv kan inhiim la anbud t. ex. från statlig eller kommunal myndighet 
som kan aulas vara intresserad av all köpa faslighcten, men i allmänhel 
är det inte lämpligt all öE är verksam på della sätt. Något hinder bör en
ligt beredningen inte föreliHga mol att liinma samma uppdrag åt två eller 
flera mäklare samtidigt, om 1lel anses främja saken. 

Försiiljning under hand bör i princip inte få leda till atl inteckningar blir 
utan verkan eller att upplåtna riittigheler upphör. Försäljningen bör ske i 
former som så nära som möjligt överenssliimmer med frivillig försäljning. 
I\:öparen bör 1Wrför åläggas alt svara för alla fordringar som på grund av 
pantriitt, utmiilning eller i övrigt iir förenade med förmånsrätt i fastigheten, 
om inte borgenär får gottgörelse ur särskilt tillgängliga medel eller avslår 
från betalning ur fastigheten. Härav följer att försäljning under hand prak
tiskt sett inte kan ske utan alt utmätningssökanden får full betalning eller 
godtar försiiljningen. Det kan antas, att denne, som t. ex. kan vara staten 
såsom innehavare av skall cforclran, gör sådant medgivande ef'Ler ett eko
nomiskt övenägande. I öwigl måste kontakt tas mecl alla inteckningsha
vare för att få uppgift om den aktuella belåningen m. m. Förslaget förut
sätter också, att alla räl ligheter som på grund av skriftlig upplåtelse gäller 
i fastigheten skall förbehållas, om inte riitlighctshavaren efterger sin riitt. 
Däremot har beredningen ansell sig knnna bortse från munlliga upplåtel
ser, som inte heller beaktas vid exekutiv auktion. 

Förslaget kräver som huvwlregel, att fastighetsägaren godkänner försälj
ningsvillkoren vid underhandsförsiiljning. ::\'iir han godkänt dessa, iir han 
utesluten från möjligheten att genom klagan vinna ändring i öE :s beslut 
och överlåtelsen kan äga rum i förutsatt ordning. Kravet på ägarens god
kännande har dock inte ansetts böra uppriillhållas, niir det har gjorts för
sök att siilja fastigheten på auktion utan alt därYid skell godtagbart inrop. I 
sådant fall bör enligt beredningen försiiljning under hand kunna få ske äyen 
ntan ägaren~ godkännande, om försäljningen sker på gynnsammare villkor. 

Beredningen behandlar i detta sammanhang institutet tvångsförvaltning 
av fasl egendom. En väsentlig orsak till att institutet infördes år 1912 var, all 
bestämmelserna om lägsta budet befarades kunna leda till att utmätt fastig
het inte kunde säljas och alt det inte nr tillfredsställande om gäldenären då 
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utan vidare fick den fastigheten åter till fri disposition. Institulel omreglera
des senare till en fullt självständig realisationsform, varvid syftet närmast 
var att gynna inteckningshavare med svag förmånsrätt under en lågkonjunk
tur med fallande fastighctsvärden. 

:Möjligheter att få tvångsförvaltning till stånd har anviints sällan och i allt 
mindre omfattning. Erfarenheterna har, såvilt beredningen kunnat inhämta, 
inte varit goda. Del är sålunda knappast möjligt att bedriva tvångsförvalt
ning av jordbruks- eller industrifastighet på ett sätt som ger något utbyte, 
medan möjligheterna kanske är något gynnsammare, när det gäller en vanlig 
hyresfaslighet. 

Enligt beredningens mening finns det inte tillräckliga skäl att behålla in
stitutet tvångsförvaltning. Fordringsägare kan med större fördel söka utmät
ning i annan gäldenärens egendom eller söka honom i konkurs. Visserligen 
kan en borgenär, som inte har personlig fordran mot fastighetens ägare, inte 
få utmätning i annan hans egendom eller söka honom i konkurs. Men de 
sällsynta undantagsfall som det här kan vara fråga om motiverar inle i och 
för sig, att institutet upptas i en ny lag. Efter genomförandet av JB blir det 
vidare enligt beredningens mening siikerligen mera sällsynt, att någon har 
pantbrev i fast egendom utan alt ägaren är personligen betalningsskyldig för 
omslagsrevers. Beredningen föreslår alltså, att institutet tvångsförvaltning 
avskaffas. Beredningens förslag innehåller emellertid, liksom gällande lag, 
bestämmelser om förordnande av syssloman för utmätt fastighet i avvaktan 
på dess försäljning som ju ibland kan låta vänta på sig. Syssloman kan få i 
uppdrag att uppbära avkastning av fastigheten (t. ex. hyror) eller att ta 
värd om fastigheten. Även utan att syssloman utses kan enligt förslaget 
meddelas förordnande som gör det möjligt att ta hand om avkastning av 
utmätt fastighet efter hand som den förfaller. 

2.11.3 Remissyttrandena. Förslaget att exekutiv försäljning av fastighet 
skall kunna ske under hand tillstyrks av bl. a. hovrätten för Viistra Sverige, 
länsstyrelsen i Malmöhus län, EON, Svenska bankföreningen, Stocklwlms 
sparbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Sveriges fordbruks
kasseförbund, Sveriges industriförbund och Sveriges fastighetsägareförb1md. 
Hovrätten för Västra Sverige delar beredningens uppfattning att försäljning 
under hand knappast kan komma i fråga i mera komplicerade fall. Eftersom 
vissa praktiska problem inte kan undvikas vid underhandsförsäljning finner 
hovrätten det vara vanskligt att uttala sig om vilken betydelse institutet kan 
få i praxis. I det stora hela anser hovrätten emellertid att möjligheten till un
derhandsförsäljning kommer att utgöra ett värdefullt komplement till reg
lerna om offentlig auktion. Särskilt förtjänar det enligt hovrätten att fram
hållas att försäljning under hand kan utgöra en tänkbar möjlighet i de fall 
då det har visat sig omöjligt att få ett acceptabelt bud vid offentlig auktion 
och öE därför har tvingats avvisa inrop. Suenska sparbanksföreningen anser 
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att en un<lcrhandsförsäljning i de flesta fall är ägnad att ge ett för alla be
rörda parter, inte minst innehavare av i egendomen intecknade rättigheter, 
förmånligare resultat än om fastigheten säljs på offentlig auktion. Enligt för
eningens mening bör förfarandet <lärför riktas in på underhandsförsäljning 
som den normala realisationsformen, medan försäljning på auktion bör an
vändas bara om underhandsförsäljning har misslyckats eller det från början 
måste anses osannolikt att en sådan ger bätlrc resultat. Också i ytlrandet 
från Stockholms sparbank kommer den uppfatlningcn till ullryck att under
handsförsäljning i de flesta fall ger ett bättre resultat än försäljning på 
auktion och att underhandsförsiilj ning därför borde göras till den primära 
realisalionsformen. Emellertid framhålls samtidigt alt det finns anledning 
att befara all un<lerhandsförsiiljning kommer att medföra en besviirande för
dröjning av exekutionen. Vis:;erligen är t. ex. inteckningshavares riintekraY 
teoretiskt sett garderat oavsett hnr lång ti1l förfaran<let tar, men även med 
nuvarande system har det i praktiken visat sig att tidsuldräktcn vid förfaran
det ofta har vållat svårigheter. Sveriges industriförbund anser att försäljning 
under hand kanske främst kan komma i fråga beträffande obebyggda tomter, 
villafastigheter och hyreshus men påpekar att del inte kan anses uteslutet att 
också mindre industrifastigheter med okomplicerad intecknings- och rättig
hetsstruktur kan vara lämpliga objekl för sådan försäljning. Enligt Sveriges 
fastighetsägareförbund har man anledning att ulgå från att det, lrols <le 
kostnader som är förenade m1~d en försäljning under hand, ofta kan bli möj
ligt att uppnå bättre pris än vid auktionsförsäljning. Förbundet framhåller 
emellertid att det i varje enskilt fall måste ske en avvägning av för- och nack
delar av underhandsförsäljning innan man använder sig av denna försälj
ningsform. Under förutsättning att de restriktiva bestämmelser som enligt 
förslaget skall kringgärda un<lerhandsförsäljning behålls, anser sig förbun
det kunna godta att möjlighet till sådan försäljning öppnas. 

I några remissvar lämnar man förslaget om underhandsförsiiljning utan 
erinran men ger samtidigt ull.ryck för uppfattningen all denna försäljnings
form i praktiken inte kommer alt kunna användas så ofta. Föreningen Sveri
ges häradshövdingar och stadsdomare finner det vara svårt att ha någon me
ning i frågan om möjligheten till underhandsförsäljning i praktiken kommer 
alt utnyttjas i niimnvärd utsträckning och framhåller i det sammanhanget 
att den föreslagna bestiimmelsen att försäljningsvillkor skall godkiinnas av 
fastighetsägaren torde innebi;[ra en avscviird bcgriinsning. Föreningen delar 
emellertid beredningens uppfattning, att också denna utväg bör stå öppen för 
att uppnå bästa möjliga resultat av fastighets exekutiva försäljning. Länssty
relsen i Älvsborgs län betonar att försäljning under hand inte torde kunna 
förekomma annat än i enkla fall då fastigheten inte är alltför högt belånad. 
Bankinspektionen finner det i och för sig vara tillfredsställande om möjlig
het till underhandsförsäljning av fastighet införs men framhåller att det 
torde vara realistiskt att anta att svårigheter inte så sällan kommer att upp-
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slå när det gåller att uppfylla de förntsiiltningar för sådan försiiljning som 
enligt förslaget skall gälla. Viss risk föreligger diirför enligt inspektionen att 
försäljningsformcn i praktiken inte kan begagnas så ofta som kanske hade 
varit önskvärt. 

Liinsstyrclserna i Stockholms, Kopparbergs och Viisicrbottens liin uttryc
ker tveksamhet inför förslaget att det skall vara möjligt att sälja faslighet 
exekutivt under hand. Länsstyrelsen i Stockholms län ståller fragan om öE 
i varje ärende om exekutiv försäljning av fastighet skall bedöma om under
h:mdsförsäljning bör komma i fråga. Länsstyrelsen påpekar alt del under 
1968 kom in 4 71 ansökningar om fastighetsförsäljning till länsstyrelsen och 
framhåller att del med en sådan arbetsmängd blir mycket omständligt och 
tidsödande att genomföra det förberedande arbete som enligt förslaget läggs 
på öE. Med hänsyn härtill hyser länsstyrelsen stor tvekan om regler angåen
de försäljning under hand bör införas men vill, bl. a. med hänsyn lill att be
stämmelser om sådan försäljning redan finns beträffande utmäll liis egen
dom, inte molsätta sig detla. Länsstyrelsen i Västerbottens liin anför alt liins
styrelsen tidigare har förklarat sig inte ha något att erinra mot alt det inför
des möjlighet att sälja utmätt lös egendom under hand. När det giiller un
derhandsförsäljning av fast egendom är länsstyrelsen emellertid avgjort 
mer tveksam. Uinsstyrelsen siitler i fråga om den föreslagna ordningen kom
mer att tillämpas i praktiken och framhåller att den inte är användbar annat 
ån i vissa mycket enkla undantagsfall såsom när det gäller en sommarstuga 
eller svårsäljbar egendom beträffande vilken stal eller kommun kan tänkas 
vara enda spekulant. Enligt länsstyrelsen i 11.opparbergs län har möjligheten 
att sälja utmätt lös egendom under hand utnyttjats i mycket begränsad ut
sträckning. I de fall där metoden har använts har det visat sig att den i varje 
fall inte givit bättre ekonomiskt utbyte än vad som hade kunnat uppnås "\-id 
auklionsförsäljning. Liinsstyrclsen förutser att metoden att sälja fastighet 
under hand kommer att utnyttjas i lika ringa grad. 

En klart avvisande inställning till beredningens förslag beträffande under
handsförsäljning av ulmiilt fastighet intar länsstyrelserna i Östergötlands, 
Kalmar, Gäteborgs och Bohz1s, Värmlands och Jämtlands liin. Länsstyrelsen i 
Östergötlands län finner det föreslagna förfarandet vid underhandsförsälj
ning vara dyrbart, omständligt och tidskriinmdc och understryker bl. a. att 
åtskilliga arbetsuppgifter enligt förslaget kommer atl åvila öE och detta även 
vid en försäljning som sker genom mäklare. öE skall sålunda utreda vilka 
fordringar och rättigheter, som belaslar fastigheten, bestämma köpevillkoren, 
hålla fördelningssammanträde och utfärda köpebrev. Länsstyrelsen anser vi
dare att försäljningsformen bara kan komma till användning i undantags
fall. I det avseendet pekar liinsstyrelsen på det förhållandet att köparen vid 
försåljning under hand skall svara för alla fordringar som år förenade med 
panträtt eller annan förmånsrätt i fastigheten, vilket innebär alt förfarandet 
inte kan komma till användning i de talrika fall då fastigheten är högt be-
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lånad. Vidare framhäller länsstyrelsen att underhandsförsäljning inte kan 
användas i fall dä överenskommelse att bibehålla samtliga i faslighet upp
låtna rätlighelcr inte kan träffas. Liknande synpunkter anförs av länssty
relsen i Jämtlands län, som anser att förslaget utan olägenhet kan utgå. I de 
fall dä berörda sakägare är e!J.se om försäljning under hand kan sådan enligt 
länsstyrelsen ske på frivillighelens väg utan att exekutivt förfarande behöver 
tillgripas. Länsstyrelsen i Kalmar län betonar att det vid försäljning av fas
tighet ofla är fråga om stora ekonomiska värden och att många sakägare kan 
beröras av en försäljning. Del är därför viktigt att försäljningen sker med 
tillämpning av ett i lag noga reglerat förfarande. Försälj ningsformen bör en
ligt länsstyrelsens mening inte bestämmas av öE eflcr en diskretionär pröv
ning. J,iinsstyrelsen i Göteborgs och Bolw.s liin vänder sig mot all mäklare 
enligt beredningens förslag skall anlitas för alt genomföra en underhands
försäljning. Länsstyrelsen pekar på de risker som uppstår för att statsvcrkel 
dras in i L vis ler om mäklararvode, särskilt om, som beredningen förulsätler 
kunna ske, två eller flera mäklare samtidigt anlitas. Enligt liinsstyrelsen i 
Värmlands liin torde det i praktiken i allmänhet förhålla sig så att, när 
fastighetsexekution inleds, möjligheten att få till stånd ett uthyte av ägare 
till fastigheten redan har utnyttjats utan resultat. I de fall där fast egendom 
ingår i konkursbo torde därjämte frågan om fastighetens försäljning under 
hand ha prövats i konkursförfarandet och resulterat i att sådan försii.ljning 
inte bör ske. 

Länsstyrelsen i Västerbottens län finner det mindre lämpligt att lägga på 
öE att avgöra om underhandsförsäljning skall komma Lill stånd. Enligt läns
styrelsen bör i varje fall krävas att yrkande om sådan försäljning skall ha 
gjorts av ägaren, inteckning~;hiwarc eller annan rättsiigare innan öE behfrn~r 
pröva frågan om underhandsförsäljning och att den som framställer sådant 
yrkande skall anse sig med fog kunna påstå att ett fördelaktigare pris kan 
näs genom sådan försäljning. Länsstyrelserna i Viistmanlands och Koppar
bergs län delar uppfattningen att ett uttryckligt yrkande från rättsägare hör 
utgöra en förutsättning för att frågan om underhandsförsäljning skall tas 
upp. Länsstyrelsen i ]{almar län anser att inte bara sökanden och ägaren 
utan också rättsägare som inteckningshavare och rättighethavare bör få till
fälle yttra sig innan frågan om fastighet bör säljas under hand avgörs. 

Beredningens förslag att institutet tvångsförvaltning skall aYslrnffas har 
godtagits eller lämnats utan erinran under remissbehandlingen. Liinsstyrel
sen i Västmanlands län uttalar i sitt yttrande att länsslyrelsen tveklöst anslu
ter sig till förslaget. Länsstyrelsen framhåller, att möjligheten till tvångsför
valtning har utnyttjats sällan.Når det har ulnyttjats har det enligt länsstyrel
sen utgjort ytterligare en komplikation i det exekutiva förfarandet. 
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2.12 Exekutiv försäljnings inverkan på inteckningar 

2.12.1 Giillande rätt. Inteckning som vid exekutiv auktion faller utanför 
liigsta budet upphör att gälla, om inte inteckningshavaren och inroparen 
kommer önrens om avräkning (23 § IF och 131 § UL). I fråga om gemensam 
inteckning giil!er all inteckningen - äwn om den faller inom Higsta hu det - -
blir nlan wrkan, om inte samtliga fasligheler säljs C'fter gemensamt utrop el
ler inteckningshavaren medger alt det solidariska ansvaret skall upphöra el
ler att det helopp som belöper på såld fastighet skall slå inne i fastigheten 
(36 § IF och 117 § UL). I enlighet med övertagandeprincipen skall hefinlliga 
lån i fastighet som säljs exd:utivt kunna stå kvar. Hnnulregeln :'ir att be
lopp som faller inom lägsta budet inte behöYer betalas kontant, om inte kö
paren avtalar annat med borgenären (117 och 131 §§ UL). En förutsättning 
för alt lån skall stå kvar är naturligtvis att inteckningen gäller. 

Den som ropar in fastighet på exekutiv auktion blir in le diirigenom person
ligC'n betalningsansvarig mot de borgenärer vilkas fordringar enligt lagens 
regler skall slå kvar i fastigheten, dvs. i princip de inteckningsfordringar 
som faller inom liigsta budet. 

Om förre ägaren var personligen betalningsskyldig för lånel kvarstår del la 
ansvar dter auktionen. Om en inteckningshavare vid cxekuliY auktion inte 
beg:1gnar sig av sin riitl att uppbiira kontant betalning ur köpeskillingen utan 
i stället låter beloppet innestå i fastigheten, anses han ha uppgett den person
liga fordringen mot förre iigaren (30 §IF). 

Betriiffancle ägarhypolek gäller att om andel i inteckning som faller inom 
lägsta budet finnes tillkomma gäldenären (dvs. ägaren), skall den andelen 
utan siirskilt yrkande helalas kontant (117 § UL). Xågon särskild bestiim
melse finns inte om kontant betalning i det fallet att giilclenären innehar hel 
inteckning inom liigsta budet. Denna torde - trots att inteckningen inte iir 
belånad - höra betraktas som intecknad gäld och skn1l alltså inte betalas 
kontant, om del inte yrkas. lntC'ckningen övergar enligt gällande Jag inte 
genom försäljningen Lill köparen. Om ägaren har hel inteckning eller andel i 
inteckning utom liigsta budet, skall inteckningen resp. andelen givetvis beta
las kontant, om inte annat avtalas med köparen. Xgarl1ypotek tas ofta i mät i 
samband mell exelrnliv försiiljning och iigaren kommer då inle sjii1v i åtnju
tande av tillgodohavandet. 

2.12.2 Den i JB föreslagna ordningen. Som huvudregel anges i.mall inteck
ning blir utan verkan till belopp som enligt sakägarförteekningen inte täcks 
av köpeskillingen om inle öE förordnat om fortsall inteckningsansvar. 'fot
svarande gäller när inteckning avser flera fastigheter gemensamt och dessa 
säljs pa exekutiv auktion enligt gemensam sakägarförteckning. Sker däremot 
försäljningen enligt särskilda sakägarförteckningar förlorar inteckningen 
alltid sin verkan, om inte öE förordnat om fortsatt inlcckningsansvar. Siiljs 
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endast någon eller några av fastigheterna, blir inteckningen, såYill angår såld 
fastighet hell utan verkan, 0111 inte öE förordnat 0111 fortsatt inteckningsan
svar, och såvitt angår annan fastighet, utan verkan till den del medel utfallit 
på pantbrevets belopp ( 6 kap. 12 § .JB). Någon mots,·arighct till 30 § IF har 
inte tagits upp i .JB. 

2.12.:~ Lagberedningen. I syfte att bevara befinlliga inteckningar i största 
möjliga utstriickning förordar beredningen att särskild förklaring skall 
kunna meddelas om att vissa inteckningar som köparen vill hernra alltjämt 
skall gälla oaktat de inte liicks av köpeskillingen. Rcgiiran om fortsatt intcd:
ningsansvar skall enligt beredningens förslag göras senast vid sammantriide 
för köpeskillingens fördelning. Förordnande om intecknings fortsatta be
stånd skall meddelas av öE. Fiirslaget möjliggör alt inteckningarna kan 
omedelbart helånas hos kreditgivare som köparen anlitar. Enligt beredning
ens förslag skall öE även kunna förordna att gemensamma inteckningar, vil
kas belopp inte Eicks av köpeskillingen skall fortfara att gälla. Beredningen 
har även övervägt huruvida öE skulle kunna tillerkännas en allmän befogen
het att förordna om fortsatt inleclmingsansvar ~iven i sådana fall niir gemen
samt intecknade fasligheler silljs efter särskilda utrop eller sådan fastighet 
säljs för sig. Situationen kan emellertid Yara komplicerad och beredningen 
har därför ansett del rådligast att begränsa en sådan hefogenhcl till enkla 
fall som Jiilt kan överblickas. Till den grupp som hiir ~ir i fråga hör bl. a. för
siiljning av stamfastighet som syarar primärt för gemensam intecknings hela 
belopp. Om den aktuella fordringen helt Läcks av köpeskillingen, kan något 
subsidii'irt ansrnr inte göras gällande i annan fastighet. öE bör i denna silna
Lion på begiiran av köpa1·cn kunna förorclna all i1itcclmingen allt.i ämt skall 

giilla, nämligen i den sålda fastigheten. Härigenom bereds köparen bl. a. möj
lighet att med den som innehar pantbrevet avtala om aYräkning pä köpeskil
lingen. Vad åter angår det fallet alt fordringen inte helt täcks a\' köpeskil
lingen kan innehavaren av pantbrenl vara berättigad att yända sig mot suh
sidiiirt ansvarig fastighet för all få ut reslernnde belopp. Så länge ett sådant 
ansYar består kan det inte vara lämpligt att ge förordnande om all inteck
ningen jiimsides skall bestå i den sålda faslighelcn. Det skulle Jrnnna vara 
tänkbart att ge möjlighet till sådant förordnande om panlbrevels innehavare 
avstår från all dtt mot subs'.diärt ansvarig fastighet. Detla kräver emellertid 
i så fall särskild åtgfö·d och anteckning i fastighctshoken. I enkelhetens in
tresse har beredningen ansett all man bör liimna utanför de fall, då ford
ringen inte helt täcks a\· köpeskillingen. 

Dessa spörsmål får enligt sakens natur inte någon aktualitet Yid försälj
ning under hand som ju inte får im·erka på inteckningarna i såld fastighet. 

Även om inteckningarna skall giilla efter auktionen i den mån de täcks av 
köpeskillingen torde det ini<::~ vara lämpligt att lagen utgår från all motsva
rande ]{tn skall kvarstå i fa5.tigheten. Det skulle innebära all. om inle annat 
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sägs, förre ägaren skulle kvarstå som personligen betalningsskyldig för lån 
ända intill det belopp som motsvarar gränsen för fastighetens värde, såvitt 
detta kan bedömas genom resultat av auktionen. En betydande risk skulle 
hiirigenom komma att åvila honom. Xven om han redan är insolvent när fas
tigheten säljs, kan det inte vara rimligt att den risken kvarstår beträffande 
fordran som täcks av köpeskillingen. A andra sidan kan lagen inte utan all 
åsidosätta borgenärens rätt föreskriva att lånen skall stå kvar även om förre 
ägarens personliga betalningsansvar skulle upphöra. Inte ens om nye ägaren 
åläggs personligt hetalningsansvar för lånen kan man gärna tvinga långiva
ren att stå k\•ar iivcn om förre ägarens personliga helalningsansvar upphör. 
Det iir ju inle sagt att nye ägaren är i stånd att klara ut situationen. I allmän
het torde långivare under åberopande av uppsägningsklausul före auktio
nen ge tillkänna all de yrkar kontant betalning om inte efter auktionen an
nat avlalas med köparen. Efter auktionen regleras frågan med köparen. I all
mänhet övertar denne belalningsansvaret och befrias förre iigaren därifrån. 
Det torde därför vara hell orealistiskt att liinka sig en legal reglering som ut
går från att alla lån som Eicks av köpeskillingen skall stå kvar utan att sa
ken regleras med köparen. 

Del är inte utan vidare givet alt gränsen mellan lån som lagen antar skall 
stå kvar efter auktionen och lån som skall betalas kontant bör som i gällande 
lag dras vid lägsta budet resp. skyddsbcloppet enligt beredningens termi
nologi. Då emellertid under alla omständigheter ulmälningssökandens ford
ran - som regelmässigt faller utanför skyddsbeloppet - skall betalas 
kontant till större eller mindre del, lrnr 1Jercdningen ansett det nalurligl alt 
på denna punkt stå fast vid regleringen i gällande lag. Detta innebär sålunda 
att, om borgenär inte gjort gällande rält till kontant betalning och inteckning 
inte heller a\" särskihla skiil skall vara ulan verkan, lån som faller inom 
skyddsbeloppet skall avräknas på köpeskillingen, att förre ägaren alltjämt 
blir personligen belalningsskyldig för sådant lån om personligt betalnings
ansvar åvilade honom före försäljningen och att nye ägaren inte blir person
ligen betalningsskyldig mol långivarcn för låncl. Givetvis kan det därefter in
träffa att nye iigaren övertar sådant betalningsansvar och att förre ägaren be
frias <lii.rifrån. Delta får emellertid överlämnas åt parterna att besfämma. 
Vad angår lån som faller utanför skyddsbeloppet innebiir beredningens för
slag alt borgenären har räll till kontant betalning och atl förre ägaren blir 
befriad från personligt belalningsansvar. Om borgenär medger köparen av
räkning, betingar sig borgenären givetvis att köparen ikläder sig betalnings
ansvar för lå~et i fråga. Ifrågavarande förslag har inte avseende på exekutiv 
försäljning under hand. Vid sådan försiiljning får tillses att frågan om över
tagande av lån ordnas enligl yad som brukar tillämpas Yid frivillig försälj
ning. 

Det kan vara fullt tänkbart att pantbrevet är pantförskrivet till säkerhet 
för fordran som överstiger pantbrevets belopp, eller att ränta m. m. löpt så 
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lång tid alt smnmanlagda fordringsbeloppet väsentligt översliger pantbrewls 
belopp. bet ligger i sakens natur att om borgenären haft rätt till konlant be
talning IUcn avtalat med köp1ren om avräkning på köpeskillingen, omfatt
n1ngen av köparens betalningsutfäslelse och innebörden av pantförskriv
ningen då klaras ut för framliden. Om lånet faller inom skyddsbeloppd och 
inte skall belalas kontant bör panlförskriYningen i framliden inte kunna 
åberopas för större belopp än pantbrevets belopp. En annan ordning skulle 
bl. a. innehiira att en fastighetsägare skulle kunna till skada för senare in
teckningshavare realiter belasta fastigheten med långt större belopp än in
skrivningen i fastighctsboken och gravationsbevis ulvisar. En köpare skall 
vidare aldrig kunna bli skyldig att - utan särskilt åtagande - - mer än en 
gång svara för den del av köpeskillingen som avriiknats. Den angivna princi
pen bör gälla inte bara panlbrevets kapitalbelopp utan även tillägg som avses 
i 6 kap. 3 § .JB. 

Om borgenär i följd av exekutiv auktion får motta betalning i förtid kan 
han bli berättigad till skadestånd. Enligt .TB får ulöver pantbrevets belopp 
även det i 6 kap. 3 § angivna tillägget anviindas för all Hicka skadestånd. Det 
är inte alldeles klart, hur det enligt giillande lag skall förfaras med skade
ståndsbcloppct om köparen övertar ansrnret för lånet på oförändrade villkor. 
Enligt beredningens mening skall beloppet i så fall tillkomma köparen som 
kompensation för lånets övertagande. Borgenärens anspråk på beloppet bort
faller då. Om köparen får lånet på billigare villkor, skall långivaren som 
kompensalion för eftergiften behålla skadeständsbelopp i proportion till 
denna. 

Enligt beredningens förslag skall ägarhypotek i elen mening som avses i 6 
kap. 9 § .JB alltid ntan särskilt yrkande betalas kontant även om det faller 
inom skyddsbeloppet. Regeln gäller alltså vare sig ägaren har hel inteckning 
obelånad eller endasl har andel i belånad inteckning. Enligt JB går rlitten tlll 
inneliggande inteckning över till köparen. Enligt 6 kap. 3 § Jll skall LilHigg 
inte beriilmas på ägarhypotek. Beredningen har tagit upp en motsvarande be
stämmelse. Om ägarhypoleket blivit utmätt, skall emellertid tillägg kunna 
utgå. Det är då i själva verket inte längre ägarhypotek. Att detta skall gälla 
när ägarhypotek enligt beredningens förslag pantförskrivits av ulmätnings
mannen, torde vara klart utan särskild bestämmelse. I sådant fall bör all
männa regler för den som har panträtt i fast egendom gälla. Behov av be
stämmelse föreligger däremot om den som fått utmätning i ägarhypotek har 
begärt omedelbar exekution i fastigheten. Exekutionen kan dra ut på liden 
och det saknas anledning att inte medge tillägg t. ex. för ränta. Även i andra 
fall där ägarhypotek tagits i mål efler alt fastigheten utmätts, bör ägarhypo
teket i princip utgå på samma sätt som om ägaren efler utmålningen pant
förskrivit panlbrev som gäller i fastigheten. 
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2.12.4 Remissyttrandena. Beredningens förslag att öE skall kunna meddela 
förklaring att inteckning, som annars efter exekutiv fastighetsförsäljning 
skulle bli utan verkan, alltjämt skall gälla har godtagits eller lämnats ulan 
erinran av nästan alla remissinstanserna. Hit hör bl. a. de båda hörda lzov
rätterna, bankinspektionen, EON, inskrivningskommitten, Svenska bankför
eningen, Svenska sparbank.-;föreningen, J{ommgariket Sveriges sladshypo
tekskassa, Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteks
institution, advokatsamfundet och flertalet länsstyrelser som har yttrat sig. 

l\ritik mot förslaget att också inteckningar, som faller utanför köpeskil
lingen, efter öE:s förordnande skulle kunna stå kvar i fastigheten framförs 
emellertid i remissyttrandena från länsstyrelserna i .Hvsborgs och \'iistman
lands län. Enligt förstnämnda länsstyrelse torde inteckningar som faller 
utom köpeskiIHngen i de flesta fall inte vara sunda kredilobjekt. öE bör där
för inte medverka till all de får fortsatt giltighet. Länsstyrelsen vill dessutom 
påpeka alt redan de nuvarande bestämmelserna om stämpel för inteckning 
ger möjlighet alt utan särskild stämpelkostnad förnya inteckningar, som inte 
täcks av köpeskillingen. Mot bakgrunden av vad som har nämnts finner läns
styrelsen förslaget mindre lämpligt. Beträffande de gemensamma inteckning
arna anser länsstyrelsen, att de under inga förhållanden bör få gälla efler 
den exekutiva auktionen, om de intecknade fastigheterna säljs efter särskilda 
utrop eller någon av dem säljs för sig. Länsstyrelsen i Viistmanlands län fin
ner de av beredningen anförda skälen för förslaget inte vara bärande och på
pekar all beredningen i detla hänseende, liksom i andra, lägger en ny börda 
på öE :s verksamhet. 

Beredningens uttalande och förslag i fr[iga om vad som vid exekutiv fastig
hets försäljning bör betalas kontant och rnd som kan stå kvar som lån i fas
tigheten efter försäljningen har godtagits eller lämnats utan erinran av alla 
remissinstanser utom länsstyrelsen i .Ilvsborys liin. Länsstyrelsen kan inte 
biträda förslaget att föne ägaren av exekntiYt såld fastighet alltjämt skall bli 
personligen betalningsskyldig för lån som faller inom skyddsbeloppet. Läns
styrelsen anser alt regeln hör vara atl personligt belalningsansvar för förre 
ägaren skall upphöra för inteckningar, som täcks av köpeskillingen. Länssty
relsen vänder sig i sammanhanget mot beredningens uttalande alt Iångivare, 
vars lån enligt nu gällande regler faller inom lägsta budet, i allmänhet genom 
uppsägning av lånen ser till att de själva kan bestämma om lånen skall stå 
kvar eller inte. Länsstyrelsen framhåller alt det vid länsstyrelsens exekutiva 
fastighetsförsäljningar nästan aldrig förekommer alt långivare med lån inom 
lägsta budet begär kontant betalning för sina kapitalfordringar och att ut
talandet därför inte stämmer med liinsstyrelsens erfarenheter. Länsstyrelsen 
vänder sig också mot beredningens uttalande om skadestånd vid förtida be
talning. Länssl)Tclsen sUiller frågan hur den ordning beredningen har föror
dat i det avseendet skall genomföras i praktiken. Beredningens uttalanden är 
enligt länsstyrelsen oklara bl. a. så till vida alt det inte av dem framgår om 
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öE skall vara verksam för att få reda på vilka överenskommelser, som har 
träffats mellan köpare och säljare, eller om det av fördelningslängdcn skall 
framgå under vilka villkor långivaren låter lån stå kvar i fastigheten. 

2.13 Exekutiv försäljnings inverkan på rättigheter 

2.13.1 Gällande rätt. Enligt 107 § UL skall i borgenärsförteckning, som auk
tionsförrättaren upprättar vid fastighetsauktion, tas upp fastigheten bclas
lamlc rättigheter av typ nyLjanderätt, återköpsrätt, rätt till elektrisk kraft 
eller till avkomst eller annan förmån och rätl till servitut. En förutsättning 
för att en rättighet av det nämnda slaget skall tas upp i förteckningen är 
emellertid att rättigheten är intecknad eller att den grundar sig på en skriftlig 
handling, som är tillgänglig för auklionsförrättaren. I borgenärsförteckning
en tas den eller de rättighctc:r och de fordringar som belastar fastigheten och 
skall antecknas i. förteckning upp efter det företräde mellan dem som gäller 
enligt lag. 

Av 113 § 1 mom. UL framgår, att försiiljning av fastighet på auktion alltid 
skall ske under förbehåll alt rättighet som enligt borgcniirsförteckningcn fal
ler inom lägsta budet skall bestå. Delta innchär a Ll riittighct med förmånsrätt 
framför cxekulionsfordran regelmässigt skall beslå efter fastighetens försälj
ning. Beträffande rättighet som enligt horgenärsförteclmingcn faller utom 
lägsta budet gäller som princip att dess bestånd skall förbehållas vid auktio
nen, om detta kan ske utan förlust för rätts~igarc med hiittre förmånsrätt än 
rättigheten. Enligt 123 § UL gäller därför, att fastigheten vid auktionen först 
skall utropas med förbehåll •HU rällighctens lwslånd. Vppni'ts då ett slutbud, 
som tlicker alla fordringar med bättre rätt än rältighelen, godtas budet och 
något ytterligare utrop sker inte. Blir däremot inte alla framförliggande 
fordringai· täckta av budet, görs ett nytt utrop utan förbehåll om rättighe
tens bestånd. Blir slutbudet vid detta utrop högre än vid det föregående blir 
det antaget. I annat fall antas del första slutbudet. Är i borgenärsförteck
ningen upptagna flera rättigheter som sinsemellan har olika förmånsrätt 
och faller utom lägsta budet, kan en serie av utrop bli nödviindig. Fastighe
ten utropas då först med förbehåll om samtliga rättigheters bestånd. Blir 
slutbudet då inte så högt atl det täcker alla fordringar med förmånsrätt 
framför den rättighet som har lägsta prioritet, sker nytt utrop, varvid sist
nämnda rättighet inte förbehålls. Om slutbudet vid det nya utropet inte täc
ker fordringar med bättre förmånsrätt än rättigheten som är näst lägst prio
riterad, får ännu ett utrop ske, \id vilket inte heller denna rättighet förbe
hålls. På detta sätt pågår utropen till dess ett slutbud uppnås, som innebär 
alt någon rättighet kan förbehållas eller samtliga rättigheter har fallit bort. 
Har en rättighet förbehållits, är därmed också bättre prioriterade rättighe
ter givetvis förbehållna. Sker gemensamt utrop av flera fastigheter, varav 
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någon eller några är belastade ni ed riitligheter, följs samma regler som då 
en fastighet utropas särskilt. 

Enligt 123 § UL kan rättighet, som efter utrop annars skulle falla bort, räd
das av innehavaren genom alt han fyller ut vad som brister för alt fordringar 
med bättre räLL än rättigheten skall bli täckta. Nylt utrop kan i det läget 
också underlåtas, om borgenärerna med fordringar med bättre rätl som inte 
blir liickta av slutbudet samtycker därtill. 

Rättigheter som inte har förbehållits vid auktion blir enligt gällande rätt 
inte alltid fördenskull utan verkan. Om det finns arrendator eller hyresgäst 
vars rätt inte har förbehållits vid auktion på fastigheten, skall nye ägaren 
inom en m~mad från liUträdesdagcn säga upp honom. Annars blir del gamla 
avtalet gällande (133 § UL). Närt. ex. hyresfaslighet säljs exekutivt, torde i 
allmänhet någon uppsägning ej äga rum. Uppsägning kan emellertid använ
das av nye iigaren bl. a. för att få arrende- eller hyresvillkoren justerade. 

2.13.2 J.,agberedningen. Beredningen har i förslaget till lag om exekutiv för
säljning av fast egendom använt termen rättighet i avgränsad bemärkelse 
och angivit, att med rättighet som besvärar fast egendom åsyftas nytljande
räll, servitut och samfällighetsrätt som avses i JB och annan dylik rättighet 
som på grund av upplåtelse enligt äldre eller annan lag besvärar fasl egen
dom. Av den givna bestämningen framgår, att panträtt eller förmånsrätt 
inte omfattas liksom att rälligheter som grundas direkt på lag eller på för
rättning inte heller avses. Vid sin behandling av frågan om cxcku th· försälj
nings inverkan på rälligheler har beredningen använt ordet rällighel i den 
nu angivna bemärkelsen. 

Beredningen anser all de nuvarande reglerna beträffande rättigheternas 
behandling vid exekutiv auktion dåligt tillgodoser rällighelshavarnas intres
sen. När dubbla utrop skall äga rnm, leder del fiirsta utropet inte till några 
allvarligt menade hud. Det kanske inte bjuds någol alls. llcsullatct hlir, att 
fastigheterna regelmässigt siiljs ulan förhchåll för de rälligheter som här iir i 
fråga. ~ågon praktisk möjlighet för rätlighetsharnrc alt bernra sin rältighel 
genom kontant betalning torde som regel inte föreligga. Hättigheler kan på 
detta siitt komma att offras ulan att någon rimlig anledning föreligger 
därtill. Beredningen anför som exempel att om en fastighet ingår i konkursbo 
och den säljs för fordringar som avses i 17 kap. 4 § Hll, kan clt gammalt in
skrivet servitut eller en nyttjanderätt som för länge sedan har inskrivits i 
fastigheten komma att försvinna därför att ingen bjuder något för fastighe
ten när denna utropas med förbehåll för rättighetens bestånd. Beredningen 
finner att det måste anses vara mycket otillfredsställande, att välfångna rät
tigheter kan godtyckligt bringas all försvinna. Beredningen har därför sökt 
att åstadkomma en bätlre ordning. 

Utgångspunkten bör enligt beredningens mening liksom i gällande lag 
vara, att rättigheter med bättre rätt iin den fordran för vilken fastigheten 
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skall säljas blir skyddade utan siirskill förbehåll. Beträffande andra riittighe
ter bör förbehåll vara obligatoriskt, om det saknas anledning till antagande 
att de belastar fastigheten till beaklansviird skada för innehavare av fordran 
med bättre rält. Till grund för öE :s bedömning i nämnda avseende skall Hig
gas den utredning som bör göras om fastighetens belastning med rättigheter 
och vad som framkommer vid bevakningssammanträdet. Ägaren av fastig
heten bör enligt beredningen givetvis inte i detta sammanhang betraktas som 
fordringsägare därför alt han eventuellt har ägarhypolek i fastigheten. Han 
har ju antingen förvärvat fasl:ighelen belastad av rättigheten eller sjiilv upp
låtit denna. I sakägarförleckningen bör anges rättigheter som blir skyddade 
på nu angivet säll. 

Beredningen är av den upp fal lningPn att det genom beslämmelser av det 
slag som nu har angivits blir biitlre sörjt för all fastigheten kommer alt ut
bjudas med bevarande av de :rättigheter som det inte finns någon rimlig an
ledning att upphäva. Man måste emellertid enligt beredningen räkna med alt 
det finns ytterligare rättighekr, som kan utgöra en belastning men som ändå 
av olika skäl hör och kan riiddas vid fastighetens försäljning. Betriiffande 
dem får avgörandet träffas Yid auktionen. Beredningen anser, alt dessa riit
tigheter då skulle komma i en biitlrc stiillning, om utropsordningen ändras 
och fastigheten först utropas ulan förbehåll om rättighetens bestånd och där
efter med sådant förbehåll. Om spekulanterna inte intresserar sig för det förra 
utropet enligt denna ordning, har rättighetshavarcn inte någon oHigenhet 
diirav. För honom iir av intresse, att andra budgivningen blir effektiv. Beträf
fande andra utropet bör enligt heredn ingen föreskrivas, att om därvid hj uds 
så mycket att fordringar med bättre rätt iin rättigheten täcks, gäller detta 
bud, även om högre bud givits vid försla utropet. Beredningen riilrnar med 
att det skall bli en helt annan stimulans till budgivning vid det andra utropet 
enligt förslaget iin som iir fallet vid det första utropet enligt gällande lag, ef
tersom det enligt förslaget blir det andra utropet som kan viintas bli avgö
rande inte bara för rättighctshavaren utan även i konkurrensen mellan olika 
spekulanter. Har budet gåtl högt redan vid del första utropet, som sker utan 
förbehåll om riiltighctens bestånd, kan man vänta atl konkurrensen hlir hård 
även vid det andra utropet och att därvid verkligen uppnås bud som ej påver
kas av förbehållet om rättighetens bestånd i vidare mån än som verkligen 
föranleds av därmed förenad olägenhet. Om vid andra utropet uppnås lika 
högt bud som vid första utropet, bör enligt beredningen hudct gälla, iiven om 
fordringar med bättre rält ej blivit tiickla. 

Beredningen framhåller att den nu existerande möjligheten för rättighets
havare att riidda sin riitlighet, genom at L vid första utropet hetala vad som 
brister för att borgenär med hättre riitl skall få full gottgörelse kan antas ha 
ringa pral\tisk betydelse. Om det iiYerhuvud inle bjuds något för fastigheten 
vid första utropet, skulle rättighelshavnren cnligl denna regel nödgas betala 
alla fordringar som Jigger före honom, dvs. i praktiken köpa fastigheten. 
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Beredningen påpekar att regeln också i andra fall leder till egendomliga re
sultat. Rättighctshavarcn måslc kanske betala belopp som inte står i någon 
proportion till den belastning som rättigheten utgör. Genom den omkastning 
av utropen som beredningen förordar blir det enligt beredningens mening 
större möjligheter för en rällighelsharnrc atl bedöma, hur slor belastning 
rättigheten anses utgöra. Vid det andra utropet kan buden aulas bli realis
tiska, och det kan då vara någon mening med alt rättighetshavarcn ingriper 
och betalar något för att rättigheten skall bestå. Rättighetshavaren skall vi
dare inte behöva betala mera iin som svarar mot den belastning hans rättig
het anses utgöra. 

Beredningen papekar all de nuvarande reglerna för det fall att fastighet 
belaslas av flera rättigheter innebär att rättighet som har företräde framför 
annan skall vika först efter denna. Detta finner beredningen ha till följd, att 
rättigheter som är alldeles utan betydelse för fastighetens värde kan komma 
att offras endast därför att de är upplåtna senare än andra rättigheter. Bered
ningen föreslår att det såvitt möjligt skall genom utrop och bud konstaleras i 
vad mån rättighet som är i farozonen verkligen iir belastande för fastigheten. 
Enligt beredningens förslag skall vidare rättighelshnvarc som är i farozonen 
kunna rädda sin rättighet genom att betala det belopp varmed rättigheten 
kan anses siinka fastighetens värde, såvitt man kan hedörna detta av budgiv
ningen. Det ä.r avselt, alt man skall börja med den riittighet som ligger bäst 
till. Beredningen erinrar i sammanhanget om att öE skall kunna före auktio
nen bestämma att rättigheter, vilka bedöms som icke betungande, skall utan 
vidare bestå. Härigenom hör enligt beredningen antalet rättigheter som för
anleder särsldlda utrop vid auktionen bli starkt reducerat. 

Beredningen erinrar om alt besittningsskydd i viss utsträckning giiller be
träffande såväl arrende som hyra. Även när avtalet skall upphöra på grund 
av exekutiv försäljning Lräder besittningsskyddet i allmänhet i funktion. 
Detta innebär, alt en köpare då inte kan räkna med det värde som fastigheten 
skulle representera för honom befriad från nyttjanderättshavaren. Att den
nes rätt inte förbehålls vid auktionen innebär endast, att den nye ägaren får 
möjlighet att efter uppsägning påkalla en omreglering inom den ram som 
lagstiftningen om besittningsskydd erbjuder. 

Liksom enligt gällande rätt ~"tligger det enligt beredningens förslag köparen 
att uppsäga arrende- eller hyresavtal, som inle har förbehållits och som kö
paren vill bringa att upphöra. I förslaget erinras också om det hes il Lnings
skydd som gäller vid arrende och hyra samt om den rätt till skadestånd som 
kan finnas med anledning av uppsägning som har följt på exekutiv auktion. 

2.13.3 Remissyttrandena. Beredningens förslag att rättighetsharnres släll
ning vid fastighetsauktion skall stärkas genom att också rättigheter med 
sämre rätt än exekutionsfordran under vissa förutsättningar obligatoriskt 
skall förbehållas och genom alt den nuvarande ulropsordningen ändras har 
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under remissbehandlingen godtagits eller lämnats utan erinran av bl. a. läns
styrelserna i Uppsala och Gi..iteborgs och Bolu1s län, övere.relmtorcrna för 
Norrköpings och Hälsingborgs kronofogdedistrikt, EON, Svenska bank{ ör
en ingen, Svenska sparbanks{ ören ingen, Sveriges jordbrukslwsseförbund, 
Sverige.~ skogsi.igaref öreningal"s riksförbund, Sveriges allmännyttiga bostads
företag, Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landslzypotcksinsti-· 
tution, FöI"eningen Sveriges kI"onof ogdar och Sveriges lantbruks{ örb1md. För
eningen Sveriges hiiradshöudingar och stadsdomarc uttalar att de föreslagna 
ändringarna enligt föreningens mening är viilbetänkta. Sveriges industri{ ör
bzmd förklarar all förhumlel delar beredningens uppfattning att rättighcts
havarnas intressen hör sliirkas och tillslyrker särskilt förslaget att alla rättig
heter med sämre riitt iin exekulionsfordringen skall förbehållas, om del sak
nas anledning till antagande all de belastar fastigheten i fråga till beaktans
värd skada för innehavare av fordran med bättre rätt. 

Under remissbehandlingen har emellertid från flera remissinstansers sida 
hävdats alt den nuvarande ordningen för beaktande av ri:iltigheter vid fastig
hetsauktion bör behållas. I denna riklning uttalar sig sålunda länsstyrelserna 
i Kalmar, .:ilvsborgs, Värmlands, Västmanlands, Kopparbergs och Västerbot
tens län samt advokatsamfuwfet och Sveriges f astiglzetsägareförbund. Advo
katsamfundet anser att beredningens uppfattning att riiltigheter skall skyd
das i vidare mån än f. IL har lett till regler och avviigningar som förefaller väl 
omfattande för de intressen som skall tas tillvara. Samfundet framhåller, att 
de rättigheter det är fråga om i allt väsentligt består av hyres- och arrende .. 
rätter. Dessa skyddas enligt samfundets mening på ett godtagbart sätt 
genom annan lagstiftning. Att i övrigt utarbeta ett system för att skydda rtit
tigheter med sämre riitt iin exekutionsfordringen anser samfundet vara en åt
gärd som kan sättas i fråga. Sveriges fastiglzetsägareförbund finner det vara 
riktigast alt, för att undvika att skapa oro på fastighelsmarknadcn, vid fas
lighetsauktion söka bevara ri1ttigheter i fastighelen på samma sätt som hit
tills. Förbundet framhåller att hyresgäster efter uppsägning i anledning av 
auktion på fastigheten enligt elen nya hyreslagstiftningen i regel kan till
tvinga sig nytt kontrakt. Länsstyrelsen i Värmlands län anser alt rcgelkom
plexet inte innebär några cgenlliga fördelar utan enbart kommer all verka 
tyngande på förfarandet. Också länsstyrelsen i Västmanlands län förordar 
den nuyarancle ordningen framför den föreslagna. Länsstyrelsen anser att 
rättighetsh:warna med si:imre riitt än exekutionsfor<lringen liksom inncha
rnre av fordringsinteclmingar får finna sig i de risker som följer av ett dåligt 
förmånslägc. Länsstyrelsen framhåller att det, i de fall då en rättighet enligt 
nuvarande ordning har upphört alt gälla, inte sällan hiinder att rättigheten 
får bestå efter överenskommelse med fastighetsägaren. Länsstyrelsen i Väs
tei-bottens län intar en liknarnle ståndpunkt. 

I flera remissvar anläggs siirskilda synpunkter på å ena sidan förslaget att 
riittighet med sämre rätt än cxekutionsfordringen obligatoriskt skall förbe-
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hållas yid auktion om den inte är till beaktansvärd skada för innehavare av 
fordran med bättre rätt och å andra sidan på förslaget om ändrad ntropsord
ning. 

Förslaget att rättighet under vissa betingelser skall förbehållas vid auk
tion även om den har siimre rält iin exekutionsfordringen utgör enligt Jzov
rätten för Västra Sverige en betydande förbättring i förhållande till nu gäl
lande rätt. Hovrätten för övre Norrland delar beredningens uppfattning, att 
rättigheter som inle belastar fastigheten till beaktansvärd skada bör kunna 
särskilt förbehållas. Honätten siilter emellertid det föreslagna prövningsför
farandet i fråga. Motsätter sig saktigare att rättigheten får särskilt förbehål
las, kan inte bortses från möjligheten att han anför besviir över auktionen. 
Risken härför kan i sin tur inYerka menligt på budgivningen. Det kunde 
diirför enligt hon·ätten förtjäna övervägas, om inte möjligheten till sär
skilt förbehåll borde begränsas till fall då innehavare av fordran med bätlre 
rätt inte motsätter sig detta. 

Länsstyrelsen i Malmöhus liin anser att utlryckct "beaktansvärd skada" 
kan bli mycket svårtolkat. Beredningens uttalanden i anslutning till förslaget 
finner länsstyrelsen också kunna ge upphov till tolkningssvårigheter. Läns
styrelsen sätter i fråga om inte yl lerligare förtydligande av beståmmelsen 
hör ske. Kronofogdemyndigheten i Eslövs distrikt delar länsstyrelsens upp
fattning och framhåller att tolkningssvårigheterna kan ge upphov till en oen
hetlig bedömning. Länsstyrelsen i Västmanlands län framhåller alt det i 
praktiken torde komma att visa sig vara ogörligt för öE alt träffa från rätts
säkerhetssynpunkt tiIIfredss!äHande avgöranden. Enligt länsstyrelsens i 
Kopparbergs län erfarenhet är det ytterst sällan som rättighetshavarc och 
fastighetsägare uppträder vid auktionerna. Länsstyrelsen finner del därför 
vara twksamt om öE skall kunna utreda om det saknas anledning till an
tagande alt en rättighet belastar fastighet till beaktansvärd skada. Länssty
relsen anser det vidare vara att tilltro utmätningsman och värderingsman 
för mycket om man utgår från att det vid beskrivning eller värdering av 
fastighet går att få fram tillförlitliga uppgifter om en rättighets ekonomiska 
belastning på en fastighet. Om sakkunniga anlitas kan det enligt länsstyrel
sen komma att fördröja handläggningen ganska väsentligt. Också advokat
samfundet anser att den bedömning som läggs på öE kan vara vansklig att 
göra. Liknande 11 ttalanden görs av länsstyrelserna i /{almar och .l.lvsborgs 
län. 

De föreslagna ändringarna i utropsordningcn kritiseras i flera remissvar. 
Hovrätten för Västra Sverige släller sig avvisande till beredningsförslagen 

och anför som grund för detta följande. Den nu gällande utropsordningen be
reder en rätlighetshavare god möjlighet att skydda sin rättighet. Som exem
pel kan tas alt elt servitut har tagits upp efter fordringar om sammanlagt 
50 000 kronor, varefter följer ytterligare fordringar om 25 000 kronor. Om 
sc:rvitutshavaren vid det första utropet bjuder 50 000 kronor är han tryggad. 
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Något yllerligare utrop skall då enligt 123 § UL inte äga rum. Innehavarna 
av fordringar med sämre räL kan därför inte låta budet bli bestående, om de 
avser att ropa in fastigheten för att skydda sina fordringar. Utomstående 
spekulanter kan inte heller Utla budet bli bestående, om de har för avsikt att 
bjuda t. ex. GO 000 eller 70 000 kronor. Följaktligen blir alla som är beredda 
att gå högre iin till 50 000 kronor med bevarande av servitutet tvungna att 
forlsiitta budgin1ingen. Skulle de av förbiseende eller okunnighet underlåta 
att fortsätta, blir följden att servitutshavaren förvärrnr fastigheten till un
derpris. Vad en rätlighetshavarc enligt nuvarande ordning har att göra är 
alltså endast att vid det första utropet bjuda så mycket att framförliggande 
fordringar blir täckta. Det n'.edfiir ingen risk för honom alt göra detta, även 
om budet skulle överstiga hans ekonomiska resurser. Budet är inte bindande. 
Det blir bindande först om handpenning erläggs eller säkerhet ställs enligt 
125 § UL. Spekulanterna kan emellertid inte räkna med att rättighetshavaren 
skall vara ur stånd att fullgöra den prestationen som fordras. De blir dårför 
nödsakade att fortsätta budf:;ivningen i det första utropet. Beredningens för
slag om ändrad ulropsordning skulle emellertid innebära en försämring av 
servitulshavaTens möjligheter att trygga sin rättighet. Till skillnad från vad 
som giiller enligt nuvarande Jag skall enligt förslaget den som efter utrop har 
stannat för högsta budet lämna handpenning innan nytt ulrop äger rum. I 
det anförda exemplet måste servilulshayaren med förslagets regler bjuda 
50 000 kronor i anclra utropet för atl trygga sin rättighet. Kan han inte betala 
den mot budet svarande handpenningen eller ställa säkerhet för denna vin
ner budet inte beaktande. Finns det andra rätligheter med sämre rätt som 
kan förbehållas kan spekulanterna i vissa fall fänkas avstå från att avge bud 
vid andra utropet för att se om riittighetshavaren är i stånd att prestera 
handpenning. l\fisslyckas han därmed och bevakar övriga rättighelshavare 
inte sina intressen, kan spekulanterna imderlåta att bjuda vid påföljande ut
rop med resultat att fastigheten siiljs utan förbehåll för rättigheterna. Beta
las handpenningen knn spekulanterna ropa in fastigheten vid något av de se
nare utropen. Hovrätten framhåller dessutom att hovrätten inte är övertygad 
om att de föreslagna ändringarna i utropsordningen skulle innebära någon 
större stimulans till budgivning frän utomstående spekulanters sida niir fas
tigheten utropas med förbehåll för räitigheter. Vare sig det ena eller andra 
systemet tillämpas, beror del: väsentligen på r~ittighetshavarna sjlilrn, om rät
tigheterna förbehålls eller inte. Förklaringen till att något bud f. n. inte av
ges, när fastigheten utropas med förbehåll om rfittighelers bestånd, är att 
ingen rättighetshavare begagnar den möjlighet lagen ger honom. Det finns 
ingen anledning anta alt rätlighetshavarna skall utnyttja sina möjligheter 
mera enligt den föreslagna ordningen. Om egendomen är belastad med 
många rättigheter erfordras enligt förslaget ett stort antal utrop, i synnerhet 
om flera fastigheter skall säljas samtidigt på grundval av särskilda sakägar
förteckningar. Eftersom de avgivna buden skall prövas i omvänd ordning 
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mot utropsordningen kan resultatet av auktionen inte bedömas förrän de 
successiva utropen iir genomgångna. Utropsserierna måste sålunda alltid 
fullfölj as lill slut. Förfarandet kan bli mycket invecklat och resultatet av 
budgivningen syårbedömbart för intressenterna. I samband mecl att hovräl
ten mot bakgrund ay det anförda avstyrker beredningens förslag om ånd
ringar i ulropsordningen sätter hoHiillen emellertid i fråga alt komplettera 
nuvarande hestiimmelser med en möjlighet för rältighelshavaren att köpa sig 
kvar genom alt hetala etl belopp som slår i relation till rtiltighetens värde. 
Atl uppskatta delta finner houiitten emellertid vara svårt. För riittiglH'tsha
varen skulle del fortfarande bli enklasl och billigast att avge bud i första ut
ropet. :\'ågon principiell iindring av del nuvarande syslemet kan hovrätten 
diirför inte förorda. 

Beredningens uppfallning att den föreslagna ulrnpsonlningcn skall sfönu
lera till budgiYning Yicl utrop med förbehåll för riittighet sföts starkt i fråga 
av länsstyrelsen i Jlalmölws /iin. Liinsstyrelsen tvivlar på möjligheten att 
uppnå högre hud vid utrop med förhehåll iin utan förbehåll av riitlighet. 
Länsstyrelsen har den erfarenheten alt allvarliga spekulanter har fulll khut 
för sig om de vill !åla en riittighel förbehållas eller inte och rällar sin budgiv
ning rliirefter. Resultatet av den föreslagna ordningen skulle enligl länssty
relsen inte bli det önskade utan i stället alt bud hara skulle komma att avges 
vid del första utropet. Liinsslyrclsen anser diirför atl. det inte föreligger nå
got skiil att iindra den nuvarande utropsordningen. Länsstyrelsen i /{op
parbergs liin anför liknande synpunkter. Också liinsstyrelserna i Östergöt
lands, Västmanlands och Västerbottens liin ger uttryck för uppfattningen, 
att den omkastade ntropsordningen inte kommer all ge del resultat hered
ningcn har tiinkt sig. 

Några remissinslanser anser att den föreslagna utropsordningcn iir onödigt 
komplicerad och svårtillämpad och att den nuvarande ordningen därför är 
alt föredra. Uttalanden av den innebörden görs av bl. a. länssfyrel.<1erna i Ös
tergötlands och Jämtlands län, advokatsamf11ndet och i yttrandet från /{o
mmgarikel Sveriges stadshypotekskassa. Länsstyrelsen i Oslergiitlands län 
framhåller alt redan de nuvarande reglerna om ulropsordningen i 123 § UL 
ställer stora krav på auktionsförriillare och intressenter. Dessa regler är 
emellertid klara och tydliga. Enligt länssstyrelsen kan man befara att all
miinhcten inte alltid skall förstå vacl cle av beredningen föreslagna reglerna 
innebär. Eftersom reglerna inte torde komma att stimulera till budgivning, 
avstyrker liinsstyrelsen den föreslagna ordningen. I den mån riittigheler inte 
förbehålls i sakiigarförteekningen, hör nuvarande regler enligt länsstyrelsens 
mening behållas. 

Beredningens förslag bel riiffande 11 tropsordningen n~ir fastighet belastas 
av flera rättigheter berörs siirskilt av länsstyrelserna i Jlalmöhus och Äl!Js
borgs län. Förstnämnda länsstyrelse framhåller att den i det avseende före
slagna ordningen kan leda till elt mer invecklat utropsförfarande än den hit-
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tillsvarande. Enligt länsstyrelsen i Ä lus borgs län torde det bli mycket svårt 
att genomföra en ordning som den föreslagna i praktiken. Länsstyrelsen me
nar alt budgivningen med en sådan ordning kan bli tämligen godtycklig och 
förordar därför all den inte genomförs. 

En konsekvens av beredningens förslag beträffande utropsförfarandet som 
framkallar kritik iir, att slutbud som ~wges vid utrop med förbehåll för rällig
het kan komma alt godtas iivrn om del iir fagre än slutbud vid tidigare utrop 
av samma fastighet. En sådan ordning finner länsstyrelsen i Kalmar län inte 
vara rimlig. Det viktigaste måste enligt länsstyrelsens mening vara alt riills
ägarnas fordringar blir täckt:J. i största möjliga ulstriiekning. Liknande syn
punkter anförs av länsstyrelsen i Kopparbergs län. Inte heller aduokatsam
fzmdet finner en bestämmelse som innebär att bud, som skyddar rättighet 
har förelriide även om del iir lägre än tidigare bud, vara godtagbar. 

Den nämnda konsekvensen av bC'redningens förslag framkallar enligt någ
ra remissinstanser särskilda svårigheter med tanke på all det åligger öE 
alt pröva om inrop kan godtas. Länsstyrelsen i Älvsborgs län påpekar, att det 
kan komma att inträffa att in:rop som görs vid ett första utbud utan förbehåll 
av räLLighet får anses godtagbart medan inropet vid ett följande utbud med 
rättigheten förbehållen inte kan godtas. I länsstyrelsens yttrande ställs, lik
som i yttrandet från Stockholms sparbank, frågan hur en sådan situalion 
skall lösas. Länsstyrelsen i Stockholms hin anser att auklionsförrättarcn kan 
komma att ställas inför svåra problem när det gäller att mol varandra väga 
å ena sidan rättighetshavarens intresse att få rättighet förbehållen och å 
andra sidan fastighetsägarens krav att uppnå högsta möjliga köpeskilling. 

Hovrätlen för övre Norrland konslalerar att beredningen genom förslaget 
alt riittighel i vissa fall ohligaloriskt skall förbehållas har uppgivit principen 
att rättighet med siimre riilt, om det behövs, skall nppoffras före rättighet 
med bättre rält. Vidare påpekar hovdillen att beredningen genom reglerna 
som ger rättighetshavare möjlighet att genom tillskott skydda sin rättighet 
har stärkt rättighelshavarnas ställning betydligt. För att rätlighelshavaren 
i komplicerade fall skall Inrn.na tillvarata sin rätt, torde emellertid enligt 
hovriitten fordras att överexekulor är verksam för att upplysa honom. Där
igenom kan konflikt uppstå mellan olika sakägarinlressen. Hovrätten vill 
därför sätta i fråga, om det inte skulle vara mer tilltalande att införa den 
huvudregeln att fastigheten, om den inte kan siiljas med förbehåll för rät
tighet som har bättre rätt, skall utropas utan förbehåll för denna rätt men 
med förbehåll för följande rättighet och efter hand för ökat antal rättighe
ter så länge antagbart bud kan uppnås. 
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2.1<1 Departementschefen 

2.14.1 Allmänna synpunkter 

Som inledningsvis anförts har den nu föreslagna översynen av lagstift
ningen om fastighelsexekulionen niirmast föranletts av de nya besUimmel
serna om panlriitt i Jil. Lagberedningen har emellertid inle bcgriinsat över
synen lill följ<liindringar med anledning av .JB utan föreslår nu en relativt ge
nomgripancle reform av lagstiftningen om fastighelsexekutionen. I samman
hanget har iinn beaktats akl uella reformer betriiffandc förmånsrällsord
ningen. Lagtekniskt iir den föreslagna lagstiftningen om faslighetsexekution 
så ulforrnad atl den kan anpassas till en kommande UB. 

De nya reglerna om panlriitt i .TB har medfört behov av nya regler som ger 
möjlighet för borgenärerna all ta ägarhypolek i anspråk. Även i fråga om ge
mensamt intecknade fastigheter föreslår beredningen åtskilliga nyheter som 
har samband med panträtlskonstruklionen i Jil. Utmälning av ideell andel i 
fastighet och villkorlig rii l t till fast egendom har också uppmärksammats 
mot bakgrund av de nya pantriillsreglerna. När det gåller förfarandet vid fas
tighetsexekution har beredningen tagil upp frågan om domstols faslställelsc 
till betalning ur fast egendom med hänsyn till den nya panträllskonstruktio
nen bör vara förenad med nlmiitningsverkan. I delta sammanhang aktualise
ras också vissa frågor om wrkan av överlåtelse av fastigheten före utmät
ningen. Förfarande! fram till auktionen berörs i mindre omfattning av re
formförslagen men ulropsordningen har nyreglerats med beaktande av reg
lerna i JB. I samband härmed har skapats ett ökal skydd för innehavare av 
andra rättigheter än panlriitt. Ilelräffande själva försäljningen föreslår be
redningen au möjlighet till underhandsförsäljning av fast egendom införs. 
Reglerna om fördelning av köpeskilling har förenklats. Slutligen har bered
ningen lagt fram fö1·slag till Yiss:i följdiindringar i annan lagstiftning. 

Lagberedningens förslag har under remissbehandlingen fått ett positivt 
mottagande. Både när del gäller anpassningen av reglerna om fastighetscxe
kution Lill JB och i fråga om från JB frislåemle reformer har förslaget all
miinl ansetts innebiira väl avvägda lösningar. De allmänt kritiska synpunktei· 
som framförts under rcmisshehandlingcn har i hun1dsak gått ut på att för
slagen inte i tillräcklig grad tillgodoser kraven på elt enklare exekutionsför
farande. 

Samhällsutvecklingen ställer höga anspråk på den lagstiftning som utgör 
grunden för den alltmer betydelsefulla fastighetskrediten. De nya bestäm
melserna om panträtt i .JB innebär en betydande modernisering av rättsreg
lerna på detta område. Det pågående reformarbetet inom inskrivningsväsen
det kommer alt ytterligare förbättra förutsättningarna för ett modernt och 
effektivt system för fastighetskredit. Lagstiftningen om fastighelsexekutio-
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nen och samordningen m· reglerna om panlriitl i fast egendom och exekution 
i fast egendom iir etl viktigt led i det pågående reformarbetet på fastighets
riittens område. 

De reformförslag som lagberedningen framfört i fråga om faslighetsexeku
lionen syftar i första harnl till att anpassa lagstiftningen till pantriillssyste
met i .JB. Förslagen innehiir emellertid hiirutövcr helydancle nyheter i syfte 
att skapa en modern och effektiv lagstiftning om faslighclsexcknlion. I lik
het mecl del stora flerlald rernissinslanser anser jag att beredningens förslag 
iir väl i-ignat att läggas till grund för den genomgripande r<:'form på faslighets
exekuiionens område som nu föresl[ir. De farhågor som i några remissytt
randen uttalats alt förfarandet blir alltför komplicerat och svårbedömbart 
för den enskilde iir enligt min mening iiverdrinrn. Alt komplicerade och 
svårbedömbara situationer i undantagsfall kan uppslä under del exekutiva 
förfarandet torde vnra oundvikligt. Viisenlligt iir emellertid att förfarandet i 
normalfallen blir så enkelt och snabbt som möjligt. Jag anser alt beredning
ens förslag inncfallar en lämplig avvägning även i detta hänseende. Proble
met bör emellertid uppmärksammas vid valet mellan olika lösningar p{t skil
da områden. 

Sedan beredningens förslag lagts fram har jordabalksarhetd framskridit så 
långl alt proposition med förslag till ny jordabalk nu avlåtits till riksdagen. 
Förslag till följdlagsliflning har också remitterats till lagrådet. I vissa av
seenden har jämkningar vidtagits som har betydelse för fastighclsexckutio
nen. Bl. a. har vissa av beredningens förslitg beaktats vid den slutliga utform
ningen av panträtten i .1B (jfr prop. 1970: 20 del B 2 s. fHO). 1h· l1elydelse för 
reglerna om fastighelsexekntion är vidare att det slutliga jordahalksförslagct 
inte tar upp institutet samfällighetsrätt men i stället tar upp räll till elektrisk 
kraft som en särskild sakrält i fast egendom (jfr prop. 1970: 20 del A s. :rn2). 
I delta sammanhang hör också nämnas alt jag senare denna dag kommer alt 
anmäla förslag till förmåm.rältslag. Förslaget är ularhclat på grundval av 
lagberedningens hetänkand'~ Utsökningsrätt IX (SOU 1969: 5). I fortsätt
ningen anes, om ej annat anges, med .JB del i prop. 1970: 20 upptagna för
slaget till ny jordahalk och rned FRL förslaget till förrnånsrällslag. 

2.14.2 Inledande av e;r:ckution i fast egendom 

Enligt den nuvarande ordningen har domstols beslut varigenom fordran 
fastställs till betalning ur fastighet den verkan att fastigheten anses utmätt. 
Ett lagsökningsutslag som innehåller alt fordran har fastställts till betal
ning nr fastighet översänd~• av domstolen direkt till den öE på vilken det 
ankommer att vidta de exekutiva åtgärder som följer av att fastigheten skall 
anses utmiilt. Redan i samband mecl att utslaget meddelas kan 1lomstolen 
ombesörja alt anteckning i fastighetsboken om belalningsfaststiillclsc och 
dess utmälningsverkan kommer till stånd saml all delgivning av ulslaget med 
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gäldenären skar. För borgenären innebär den nuvarande ordningen atl han 
endast genom en enkel framställning till öE kan åslallkomma all fastighe
ten säljs exekutht på grund av utslaget. 

Beredningens förslag inncbiir alt lagsökningsutslag inte skall ha utmät
ningsvcrkan. Borgeni:ircn skall i allmiinhet i lagsökningsförfarandet kunna 
begränsa sig till all begära atl den personliga fordringen fastställs till betal
ning enligt omslagsrcvcrsen. Under det fortsatta exekutiva förfarandet skall 
fastigheten las i mäl, vanid borgenären får styrka att han har panträtt i fas
tigheten genom att förelc bevis om pantförskrivning och uppvisa pantbrev. 
Eftersom panträtten även i fortsättningen skall kunna göras gällande även 
om fordringen är preskriberad eller pantens iigarc inte iir personligen betal
ningsskyldig finns cnligl förslaget möjlighet all genom lagsökning ålägga 
iigaren av fastigheten alt svara med denna för skulden, fastän han inte är 
personligen betalningsskyldig. 1Iöjlighet skall också finnas för borgenären 
att jfönlc fastsliillclse till betalning enligt omslagsreverscn få fastslaget, att 
fordringen skall på grund av inteckning utgå med panlriitt i fastigheten. En 
sådan förklaring skall vara förenad med vissa rätlsvcrkningar som innebär 
alt gäldenären inle skall kunna hindra exekutionen genom att överlåta fas
tigheten. 

Beredningens förslag har mötts av kritik under rcmissbehandlingcn. 
Därvid har framhållits all den nuvarande ordningen fungerar väl och erbju
der borgeniir med p:mlriitt i fastighet en praktisk och siikcr väg att få exeku
tion i fastigheten till stånd. De kritiska rcmissinstanserna har allmänt föror
dat att hctalningsfastsliillelse i intecknad fastighet också i fortsättningen 
skall ha ulmiitningsverkan. 

För att skydda sig mol risken att fastigheten överlåts före utmätningen 
torde med beredningens förslag borgenären i allmänhet i lagsökningsmålet få 
yrka både fastställelse av den personliga fordringen och förklaring atl ford
ringen är förenad med förmånsrätt på grund av inteckning. Ett särskilt ut
mätningsförfanuule inför utmiilningsman blir därefter nödvändigt för att 
borgcniir skall uppnå all exekution i faslighel inleds. Utmiilningsmannens 
huvudsakliga uppgift blir att meddela ulmätningsförklaring och att diirefter 
överlämna iirendet till OE för \'idare exekutiva åtgärder. Med exekutionsvä
sendcls nurnrandc organisation skjuts förfarandet inför utmätningsmannen 
sålunda in som cll led mellan domslolsförfarandel och det exekutiva förfa
randet inför öE. Den under rcmissbehandlingen framförda kritiken mot den 
föreslagna ordningen saknar enligl min mening inle fog. Det är ur kreditli
vets synpunkt angcfagel alt fastighetsexckulion kan inledas i enkla och prak
li.ska former. 

Beredningen har framhållit all utmätning i vanlig ordning är ofrånkomlig i 
fall då lagsökningsutslag bara innebär all personlig fordran enligt omslagsre
vers har fastställts till betalning samt att det skulle vara olämpligt all göra 
skillnad på dessa fall och fall då del samlidigl i utslaget har förklarats att 
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fordringen skall utgå med förmånsrätt i faslighelen. Dctla skiil mot att ge 
lagsökningsutslag av del sistniinmda slaget ''erkan av utmätningsförklaring 
iir enligt min mening inte övertygande. Om det i lagsökningsntslag har fast
slällts att fordran skall utgå mecl förmånsrätt i fastighet, kan det siigas redan 
genom utslaget vara bcsliimt vilken egendom som skall tas i anspråk för att 
täcka fordringen. Till skillnad från de fall då utslag endast innebär alt per
sonlig betalningsskyldighet har fastställls, behövs sålunda inte någon sär
skild förriittning för alt fastställa vilken egendom som skall las i miit för den 
aktuella fordringen. 

Det förhållandet all faslsliillclse av fordran till betalning ur intecknat far
tyg, JuflfarLyg eller förctagsintcclmad egendom inte f. n. medför utmiitnings
vcrkan bör inte heller lillmidas någon avgörande betydelse i nu förevarande 
sammanhang. Om det framstår som liimpligt att beträffande inleclmad fast 
egendom behålla en ordning som innebiir att betalningsfastsUillclse har ut
mälningsvcrkan, bör detta inlc hindras av all en annan ordning giiller i fråga 
om intecknad egendom av annal slag. 

Det nu anförda ger enligt min mening vid handen att något avgörande skäl 
inte kan anföras mot att behålla den nuvarande ordningen alt lagsöknings
utslag som innebär alt fordran fastsHills att utgå ur fastighet har verkan av 
utmiilningsförklaring. Frågan bör emellertid ägnas fortsatt uppmiirksamhet 
under det fortsatta lagstiftningsarhetet på exekulionsrättens område. Änd
ringar i exekutionsväsendets organisation och den samlade överblick av exe
kulionsförfarandet som kan vinnas i ett kommande förslag Lill UB kan för
anleda en omprövning av fördelningen av uppgifterna mellan domstolarna 
och cle exekuliva myndigheterna. En särskild fråga i detta sammanhang är 
vilken r~illsverkan Jagsökningsulslagct har i förhållande till gäldenären och i 
förhållande till andra borgenärer iin sökanden i lagsökningsmålct. 

Några remissinstanser har gett uttryck för den också i andra samman
hang framförda meningen att lagsökningsuLslag hör kunna begränsas till att 
innefalta endast beslut alt l:xekution i fastigheten får inledas. Som skiil för 
detta har anförls alt det för :oorgeniiren och fastighetsägaren kan vara en för
del att lagsökningsutslaget inte innefattar något avgörande, som kan bli 
rättskraftigt beträffande den uncler lagsölmingsförfaranclct åberopade för
fallna fordringen. 

Även om vissa skäl talar för en sådan ordning som förordats under remiss
behandlingcn är jag inte f. L beredd att i delta sammanhang ta upp de sYår
bcdömbara problem som diirvid aktualiseras. Några praktiska olägenheter av 
betydelse torde inte heller ha vållats av den nuvarande ordningen. Dessutom 
har även denna fråga samband med exekutionsviisendets framtida organisa
tion. Det kan sålunda sättas i fråga om ett beslut som uteslutande innebär en 
utmätningsförklaring har sin plats inom lagsölmingsförfarandet. Även 
denna fråga bör alltså hållas öppen under det fortsatta lagstiftningsarbetet. 
Jag är sålunda inte beredd att nu föreslå att lagsökningsutslagets innehåll 
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och verkan reduceras i förhållande till vad som giiller f. n. utan förordar att 
den nuvarande ordningen även på det.la område behålls oföriindrad. Lagsök
ningsutslag som innebär alt fordran fastställs Lill betalning skall sålunda lik
som hittills ange visst belopp och vinna rätlskraft endast såvitt avser parter
na i lagsökningsförfarandet. Som beredningen påpekar kan utslagets inne
håll både såvitt avser fordringsbeloppet och förmånsrätten under ett följande 
exekutivt förfarande sättas i fråga av andra sakägare i fastigheten. Oavsett 
lagsökningsutslagets innehåll kan borgenären således tvingas alt under det 
exekutiva förfarandet styrka sina anspråk. 

Enligt nu giillande ordning har inte bara lagsökningsulslag utan också 
dom som innebär all fordran fastställs atl utgå ur intecknad fast egendom 
den verkan att egendomen anses utmiill. Delta framstår som naturligt inte 
minst med tanke på alt dom med sådan innebörd inte annat än undantagsvis 
förekommer i andra fall än då lagsökningsmål, i vilka yrkande om betal
ningsfastställelse har framställts, såsom tvistiga har hänskjulits till rätte
gång. Betalningsfastställelse i fastighet bör också i fortsättningen ha utmät
ningsvcrkan, oavsett om domstolens avgörande har meddelats efter vanlig 
rättegång eller i lagsökningsmål. 

Borgenär kan ha fordran som är förenad med särskild förmånsrätt i fast 
egendom utan atl han kan åberopa panträtt i denna. Detta gäller t. ex. bor
genärer med vissa betalningsunspråk som räknas upp i 17 kap. 6 § handels
balken eller som på grund av hänvisning till detta lagrum har den förmåns
rätt i fast egendom som avses där (jfr 6 § FRL). Även om domstol har med
delat dom som innebär att sådan fordran skall utgå med förmånsrätt i fast 
egendom har detta f. n. inte den följden att egendomen anses utmätt. Borge
nären är följaktligen hänvisad till att med åberopande av domen begära ut
mätning av egendomen i vanlig ordning. 

Också när dom som innebär att fordran skall utgå ur fastighet med annan 
särskild förmånsrätt ån pantriitl har meddelats, kan det med fog hiivdas att 
det genom domen har blivit bestämt vilken egendom som skall tas i anspråk 
för betalning av fordringen. Ett särskilt utmätningsförfarande med domen 
som grund framstår därför på samma siilt som vid faststiillelse till betalning 
ur intecknad fastighet som en onödig omgång. Med hänsyn härtill förordar 
jag att också sådan dom får verkan av uhnälningsförklaring. Härigenom 
uppnås den fördelen att ntmälningsvcrkan kan tilläggas alla domstolsbcslut 
med innebörden alt fordran faststiills att utgå med särskild förmånsrätt i 
fast egendom. 

I enlighet med vad som nu anförts skall enligt departementsförslaget be
slut alt fordran skall utgå med förmånsrätt i fast egendom ha verkan av ut
mätningsförklaring. I likhet med vad som nu gäller innebär departements
förslaget att utmätningsverkan förfaller, om borgenären inte inom två måna
der efter det att beslutet har vunnit laga kraft hos öE har gjort framställ
ning om egendomens försäljning. 
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I det föregående har berörls fall då exekution i fastighet föranleds av ford
ran som är förenad med panträtt eller annan särskild förmånsrält i fastig
heten. Också i fortsättningen skall emellertid utmätning i fastighet kunna 
avse betalning för personlig fordran mot fastighetsägaren utan att ford
ringen före utmätningen är förenad med siirskild förmånsrätt i fastighelen. 
Någon ändring av de regler som nu gäller i det avseendet föreslås inle i delta 
sammanhang. 

Exekution i fasl egendom kan enligt nu gällande ordning också föranledas 
av all konkursförvaltare begik att fastighet som är avträdd till konkurs skall 
säljas exekutivt (jfr 70 § KL). Sådan begäran föranleder ett exekutht förfa
rande som med vissa avvikelser överensstämmer med det som tillämpas be
träffamle utmäll fast egendom. 

Konkursförrnltarc bör också i fortsiillningen ha möjlighet att få till stånd 
försäljning av fastighet i den ordning som gäller för utmätt fastighet.' Inte 
heller i det avseendet föreslås sålunda någon ändring. 

I lagsökningsförfarandet åheropar borgenären i allmiinhel del intecknade 
skuldebrevet som enda fordringshevis och delta oavsclt om inteckningshand
lingen, som vanligen är fallet, är pantförskriven för fordran enligt om
slagsrevcrs. Denna ordning möjliggörs av del förhållandet all inteckning 
f. n. meddelas på grund av skuldebrev och att själva inteckningshandlingen 
därför kan åberopas som sådant skriflligt fordringsbcvis som fordras i lag
sökningsförfarandet. 

Del uhnärkande för panlriittskonstruklionen i .TB är, att pantbrev som ut
färdas på grund av inteckning inte skall vara bärare av någon betalnings
förpliktelsc. Enbart innehavet av ett pantbrev kommer således inte att berät
tiga lill betalning ur den faslighel som pantbrevet avser. För att panträtt i 

fastighet skall uppstå förutsätts att pantbrevet av fastighetsägaren har pant
förskrivits för fordran enligt omslagst"evers eller för annan skriftlig ellct' 
muntlig utfästelse. 

I några remissval' hat' anförts alt del bör öppnas möjlighet för borgeniir att 
med åberopande av endasl pantbrev genom lagsökning få faststiillt att fastig
helen sntrar för hans fordran. En sådan ordning skulle emellertid inte stå i 
övcrenssliimmelse med principen att lagsökningsförfaramlet skall grundas 
på skriflligt fordringsbcvis. Liksom beredningen anser jag sålunda all det 
förhållandet att pantbrev inte skall vara bärare a\· någon betalningsskyldig
het, hör få t111 följd all pantlirev inte sjäh·stiindigt kan läggas till grund för 
lagsökningsförfarande. 

Som förutsiittning för atl fordran i lagsökningsmål skall förklaras förenad 
med panträtt i fastighet måste gälla, förutom att skriftligt fordringsbevis 
åberopas, att pantbrev i fastigheten har pantförskrivits i fordringsbeviset el
ler genom särskild skrifllig handling, som förcles undet' lagsökningsförfaran
det. I fall då borgenär med fö.rfallen fordran enligt omslagsrevers vill få visst 
belopp faslställt till betalning ur intecknad fastighet, bör han sålunda i lag· 
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sökningsmålet med skriflliga bevis styrka såväl fordringen som pantförskriv
ningen. Självfallet bör han samtidigt kunna få den personliga betalnings
skyldigheten enligt fordringsbeviset fastställd. Något hinder mol att borgenii
ren begränsar sitt yrkande till att avse enbart fastställelse till betalning ur 
fastighelen bör emellertid inte föreligga. Om fastighet på grund av att pant
brev ~ir pantförskrivet svarar för fordran för vilken fastighetsägaren inte är 
personligen betalningsskyldig, får på samma siitt kriirns alt skriftligt ford
ringsbe\'is och bevis om pantsättningen i:\beropas i lagsökningsmålet. Delta 
bör gälla både i fall då personlig betalningsskyldighct över huvud laget inte 
föreligger, t. ex. som följ cl av att fordringen enligt fordringsbeviset är pre
skriberad, och i fall då sådan betalningsskyldighet åvilar annan än ägaren 
av elen pantsatta fastigheten. 

Om del således inie kan undvikas att omslagsreversen måste företes i lag
sökningsmålet, kan det ifrågasättas, om det är nödvändigt att pantbrevet före
tes. Om borgenären företer omslagsrevers och skriftlig pantförskrivning av 
visst pantbrev iir liel enligt min mening inte nödvändigt att han styrker sitt 
innehav a\· pantbrevet i andra fall än när gåldeniiren gör invändning mol 
pantriillen. Sjiilva panlbrevct innehåller inte heller några upplysningar ut
över dem som framgår av faslighelshoken. Om hetalningsfastställelsen följs 
av yllerligare åtgärder för exekuliv försäljning av fastigheten, får pantbrevet 
föreles under det exekutiva förfarandet (jfr 86 § 2 mom. i förslaget lill lag 
om iindring i UL). l\Ied en sådan ordning blir lagsökningsförfarandet i nor
malfallet relalivt okompliceral. 

:Med den nu föreslagna ordningen uppslår fråga vilka besliimmelser som 
behöys för all hindra fastighetsiigaren från att undgå exekution i fastigheten 
genom att Öyerlåla den före utrniilningen. Den i deparlementsförslaget valda 
lösningen alt lagsi.ikningsutslag i vissa fall skall medföra utmiilningsverkan 
inncbiir all problemet får betydligt mincirc räckvidd iin enligt beredningens 
förslag. Som Lidigarc anförts gäller lcgilimalionsregcln i 18 kap. 10 § .JB 
i fråga om både panträtt och förmånsrätt enligt 17 kap. G § HB (jfr 6 § FRL). 
Även utmätningsverkan skall enligt departemenlsförslagel inträda niir betal
ning faslstiills ur fastigheten vid båda formerna av företrädesriilt och oa,·sett 
om avgör:mdet har formen av dom eller utslag i lagsi.ikningsmal. Kär rätten 
på grund av panträtt eller förmånsrätt enligt 17 kap. 6 § HB fastslälll visst 
belopp till betalning ur fastigheten och fastigheten s[tlunda är att anse som 
utmätt i och med rällens avgörande finns inte nl1got utrymme fiir gäldeniiren 
alt undgå exekution genom Ö\·erlålelse av fastigheten. Problemet föreligger 
sålunda endast i sådana fall när borgeniir, som har pantriilt eller förmånsriitt 
enligt 17 kap. 6 § HB, underlåtit att inför domstolen yrka att beloppet skall 
fastsliillas till betalning ur fastigheten och i sådana fall niir borgeniiren begiir 
utmätning utan alt ha panträtt eller angiven förmånsrätt och endast har en 
cxekulionslilel belriiffande en personlig fordran mol faslighelsiigarcn. I 
dessa föll kommer det att gå en lid mellan domslolsförfarandet och utmät
ningen och giildeniiren kan under denna lid överlåta fastigheten i syfte att 

6 Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 20 
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undanhålla den från exekution. Enligt nunirande bestlimmelser är lagfarts
förhållandena avgörande för frågan om utmätning kan ske hos överlåtaren. 
Har förvänaren sökt lagfart på fastigheten, får den sålunda inte utmätas för 
förre ägarens gäld. Om utmätning skett men förvärvaren söker lagfart inom 
14 dagar från utmätningen, är denna utan verkan. Beredningens förslag i 
denna del innebiir alt den som har lagfart på fastigheten skall anses vara 
ägare till denna om del inte styrks att den tillhör annan. Förvärvaren kan 
även hänvisas att skydda sitt fång genom att väcka talan mot utmätningssö
kanden och gäldenären. I nåp·a remissyttranden har den gällande ordningen 
ansetts vara att föredra framför den av beredningen föreslagna. För egen del 
anser jag beredningens förslag medföra vissa fördelar genom att regleringen 
blir mindre stel och ger visst utrymme för beaktande av omständigheterna 
i det enskilda fallet. Den av beredningen föreslagna ordningen ansluter ä-ven 
till vad som gäller vid utmätning av lös egendom. Dcpartementsförslaget har 
därför i denna del utformat~: i överensstämmelse med motsvarande regler i 
beredningens förslag. Jag vill i sammanhanget framhålla del betydelsefulla 
i att de exekutiva myndigheterna uppmärksammar risken för skenöverlåtel
ser och iakttar försiktighet när det gäller att tillägga överlåtelse som inte har 
lagfarits verkan av utmätningshinder. Med en sådan tillämpning torde skill
naden mellan nuvarande oc:h den föreslagna ordningen i praktiken vara 
ringa. 

2.14.3 Exekution av villkorad iiganderätt till fastighet 

I l:L finns inte några särskilda regler för det fall att utmätning sker hos 
den som har överlåtit eller förviirvat fast egendom medan fånget ännu är be
roende av villkor. Hättsliiget iir osäkcrl på detta område i betydelsefulla av
seenden och bristen på särskilda regler har vållat svårigheter. 

Jag delar beredningens uppfattning att förhållandet mellan utmätning och 
villkorlig överlåtelse av fast egendom bör regleras, niir faslighetsexekulionen 
nu görs till föremål för öwrsyn. För detta talar inte bara den omständigheten 
att riittsWget iir oklart utan också det förhållandet att fråga om förviirv av 
område av fastighet numera reglerats i lagen (1968: 579) med vissa bestäm
melser om fön-ärv av ornråd1~ av fastighet. Enligt denna lag är köp som inne
bär att visst område av fastighet kommer i siirskild ägares hand giltigt endast 
om fastighelsbildning sker i överensstämmelse med köpet genom förrättning 
som sökts senast sex månader efter den dag då köpehandlingen uppriittades 
och, om förrättningen inte är avslutad vid utgången av nämnda lid, skall 
vcrksUillas på grundval av köpet. Bestiimmelserna iiger motsvarande lilliimp
ning i fråga om byte och gåva. Motsvarande hcsUimmelser har upptagits i JB 
( 4 kap. 7 §). Enligt JB skall motsrnr:mde g~illa ~i ven i fråga om andel som 
överlåtits med föreskrift att andelen skall utbrytas (4 kap. 8 § andra styc
ket). Frekvensen av överlåtelser som på detta sätt blir villkorliga gör det siir
skilt angeläget att införa bestämmelser om utmätning r.v fast egendom 
medan äganderätten är svävande. 
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När hel fastighet har överlålils villkorligt utgör fastigheten intill dess 
överlåtelsen blir definitiv en tillgång i överlåtarens hand. Därutöver har 
överlåtaren i allmiinhet viss riitt mot förvärvaren enligt överlåtelschand
lingen, vanligen bestående av fordran på utestående köpeski11ing. Bered
ningen har diirför föreslagit alt ntmi:itning hos överlåtaren skall omfatta inte 
bara den villkorade rätten till den överlåtna fastigheten utan ocksft den rätt 
som överlåtaren har mot fö1Tärvaren. Efter en sådan utmätning skall avvak
tas hm·uvida villkoret uppfylls eller inte. Uppfylls inte villkoret, skall fastig
heten säljas i den vanliga ordningen för försäljning av fast egendom. Om 
Yillkoret å anclra sidan uppfylls, kommer utmiilningen därefter att avse en
dast överlåtarens rätt mot förvärvaren enligt överlålelsehandlingen. Försla
get innebär att öE i sådant fall, med tillämpning av ·rnd som gäller beträf
fande uhnått fordran eller rättighet, skall driva in eller Utla bjuda ut vad 
som tillkommer överlåtaren. Under remissbehandlingen har inte framförts 
några erinringar mot beredningens förslag i nu angivna delar. De bör även 
enligt min mening godtas. 

Har visst område av fastighet eller fastighet med undantag för visst om
råde överlåtits utan att fastighetsbildning i enlighet med överlåtelsen ännu 
har skett hör, nfö· utmätning skall ske hos överlåtaren, sjt:i.lva utmätningen 
kunna genomföras enligt lie föreslagna reglerna om utmätning av hel fastig
het som har överlålits villkorligt. Liksom beredningen och en enhällig re
missopinion anser jag sålunda alt utmätning också i sådana fall bör omfatta 
hela fastigheten och dessutom den rätt överlåtaren kan ha mot förvärvaren. 
Den följande försäljningen erbjuder inte några speciella problem om det un
der det exekutirn förfarandet kan avvaktas huruvida det med överlåtelsen 
förenade villkoret, dvs. alt avstyckning sker, uppfylls eller inte. Uppfylls 
villkoret, kan utmålningen inte liingre avse den del av den ursprungliga fas
tigheten, som omfattas av överl:'ttelsen utan endast Mersloden av denna och 
den rätt överlåtaren kan ha mot föniirvaren. Denna rätt får drivas in eller 
bjudas ut på det nyss angivna såttet, dvs. i den ordning som gäller för ut
mätt fordran eller rättighet. Om villkoret inte uppfylls, kan hela fastigheten 
siiljas, medan utmätningen inte långre kan avse någon överlåtarens riilt mot 
fön-ärvaren. Som beredningen framhåller kan en avstyckningsförrältning 
visa sig så tidskrävande att det skulle medföra betydande olägenheter att av
rnkla dess slutförande innan försiiljning kan ske. Om man i det läget tillåter 
att fastigheten säljs med undanlag för överlåtet område, skulle konsekven
sen av att avstyckning sedermera inte kan ske bli den att området och åter
stoden av fastigheten kommer i olika händer utan att fastighetsindelningen 
kan bringas i överensstämmelse med äganderättsförhållandena. Konsekven
sen kan bli densamma, om försäljningen får avse endast området i fall då fas
tighet med undantag för visst område har överlåtits och utmätning har skett 
hos överlåtaren. En sådan konsekvens iir oförenlig med de principer som 
ligger bakom bestämmelserna om överlåtelse av del av fastighet. 
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Enligt beretlningens förslag skall alltid i första hand avvaktas om avstyck
ning kan genomföras. För de fall då del visar sig alt detta skulle medföra be
tydande tidsutdräkt föreslår beredningen den ordningen att hela fastigheten 
skall säljas, varvid dock förbehåll skall göras för den rält Lill redan överlåten 
del av fastigheten som tillkommer förviirvaren vid den tidigare önrlåtelsen. 
Försäljningen skall, liksom utmiitningen, också avse den rätt som överlåta
ren kan ha mot föf\'iirvaren. Den som för\"i:irvar fastigheten skall s,·ara för 
önrlåtarcns skyldigheter cnligL överlåtelsehandlingen. I övrigt skall vanliga 
regler om försiitjning av utmätt fast egendom tilliimpas. 

Beredningens sislniimnda förslag innebär att köparen vid den exekutiva 
försiiljningen dels förviirrnr den återstod av fastigheten som inte omfattas av 
den föregående villkorliga försiiljningen dels inträder i de rättigheter och 
skyldigheter som den tidigare överlåtelsen av fastigheten medförde för över
låtaren. Blir denna Ö\·erlåtclse inte gii.llande, blir köparen vid den exekutiva 
försiiljningen iigare också av den tidigare överlåtna delen av fasligheien. 
Samtidigt kan han bli skyldig att ersiilla förvärvaren den köpeskilling denne 
kan ha erlagt. Blir den tidif:are överlåtelsen däremot gällande, kan köparen 
uppbära den köpeskilling som iinnu inte har erlagts . 

. Jag är, liksom remissinslanserna, av elen uppfattningen alt beredningens 
förslag i de sist angivna hiinseendena hör godtas. Denna i vissa avseenden 
kompliceraclc ordning för försäljning av ulmiitt fastighet torde inte behöva 
tillämpa~ annat än i sällsynta undantagsfall. Skäl finns all överväga införan
det av föreskrifter som innebär alt avstyckningsförrättning i fall som här 
avses skall lulJldläggas med förtur och stor skyndsamhet. Denna fråga får 
emellertid tas upp i annat smnmanhang. 

Som beredningen framhål ler skapar elt villkorligt fång av fast egendom en 
rätt för förvärvaren som kan vara en tillgång av ekonomisk hetydelse för 
hans borgenärer. Delta gäller inte bara den räll som förvärnnen får Lill egen
domen. Förvärvaren kan också i andra avseenden få rälli~heler genlemol 
Över få tar en, som aktualiseras om villkoret inte uppfylls och, fånget blir ogil
tigt. Det lorclc sålunda vara vanligt att förviirvaren har erlagt köpeskillingen 
eller del av denna och, om fångel inlc blir giillancle, får en fordran på överlå
taren som motsvarar vad som har erlagts. Det sagda gäller givetvis både i fall 
dtt hel fastighet har förvföTats villkorligt och i fall då det villkorliga fånget 
avser visst. område av fastighet eller faslighet med undantag för visst område. 

Jag delar beredningens uppfatlning att, när utmätning skall ske hos elen 
som förviirvat fasl egendom villkorligt, utmätningen bör avse både den fasta 
egendom som förviirvel omfallar och den rätt som förvärvaren kan ha mot 
överlåtaren. Blir fånget efter en sådan utmi:itning ogiltigt, kommer ulmiit
ningen därefter endast all avse förviirvarens återstående rätt mol överlåta
ren, t. ex. fordran på redan erlagd köpeskilling. 

Beredningen har påpekat alt föITärvaren så länge hans rätt iir villkorlig 
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inte kan belasta egC'n<lomen med inkclming och inte heIJer upplåta nyltjan
tleri:itt e11er annan slirskild riittighd annat iin villkorligt. Vidare har bered
ningen framhållit att en exekuliv försäljning som är en följd av att utmät
ning har skett hos förviinaren av fast egendom, som har överlåtils villkor
ligt, inle kan inverka på inleckningar som har Lagits ut c11er på rättigheter 
som har upplåtits före överlåtelsen. Beredningen har funnit att försiiljning 
vid sådan utmälning kan ske utan att den ordning som annars glillcr för exc
kuliv försåljning av fast C'gendom iakttas .• Jag delar denna uppfattning. De
parlemcnlsförslagct innebär sålunda liksom beredningens förslag att för
siiljningen i sfallel skall avse förviirvarens villkorliga r~\tt enligt hans fånges
handling och skall ske i den ordning som gäller för försåljning av utmätt riit
tighet. Den som därvid fönärvar denna villkorliga rätt träder in i det rföls
förhållande som råder Lill följd av del tidigare fånget på så sätt alt han över
tar både de riilligheter och de skyldigheter som förvärvaren hade' enligl fång
C'shandlingen. Om del villkor som fånget iir beroende av sedermera uppfylls, 
blir följden sålunda att den egendom som fånget avser tillfaller den som vid 
den exekutiva försiiljningen har föniirvat den villkorllga riitlen till egendo
men. 

föir villkorlig riitl till fasl egendom skall säljas på det angivna sättet upp
står risk för all försäljning('Il kommer att ske lill underpris. Som framhållits 
nnder remisshehandlingen hlir det för den som verksliiJIC'r försiiljningen 
svårl att bedöma hur mycket den villkorliga rätten är värd. Dett-a medför svå
righcler all bedöma om den köpesumma som hjuds kan godtas (jfr 93 § 2 
mom. UI;l. I likhel med beredningen anser jag därför atl det bör finnas möj
lighet att låla anstå med försäljning av den villkorliga rätlen och a-\·vakta om 
del med fånget förenade villkoret uppfylls eller inle. Om villkoret därefter 
uppfylls och förviirvet av egendomen hlir definilivt, kan försiiljningen äga 
rum i den vanliga ordningen för försiiljning av fast egendom. Visar det sig 
diiremot att villkoret inte kan uppfyllas, går fånget åter. Som jag nyss fram
höll, avser ulmiitningen diirefler endast förvänarens återstående riitt mot 
iiverlålaren. Del bör då ankomma på öE att låta driva in eller bjuda ut till 
försäljning vad som fortfarande omfattas av utmätningen, cl\'s. vanligen ford
ran på redan erlagd köpeskilling, varvid den ordning som gätkr beträffande 
ulmätl fordran eller rättighet får tillämpas. 

Om fastighet eller del av fastighet har överlåtits villkorligt och fastigheten 
medan villkoret fortfarande giiller Las i mät för fordran som är förC'nad med 
siirskild förrnånsriitt, bör i enlighet med beredningens förslag försäljningen 
alltid ske i den ordning som i allmiinhel giiller för exekutiv försiiljning av 
fast egendom. l\fod hänsyn till att fordran, som iir förenad med panträtt eller 
nnnan siirskilcl förmånsriitt i fastighet, kan tas ut ur fastigheten oavsett 
iiganderältsförhållandena behöver någon särskild ordning för försiiljning 
inte lilHimpas iiven om fastigheten eller del av den har överlåtits villkorligt. 
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2.14.4 Exekution på grund av gemensam inteckning 

De siirrcgler om exekution i gemensamt intecknade fastigheter som nu 
finns i UL är så utformade att det skapas möjligheter all rikta ett exekuth·t 
förfarande mot någon eller nii.gra fasligheter som svarar för en gemensam in
teckning. Särskilda regler ger möjlighet alt göra gemensamheten i ansvaret 
fullt ut gällande enligt de principer som kommer till ultryck i IF:s regler om 
fördelningen <H" ::msntrd på de fastigheler som besväras av en gemensam in
teckning. Genom reglerna om exekution i gemensamt intecknade fasligheler 
har man ii\-en sökt tillgodose <le särintressen som kan finnas i sådana fastig
heter. 

H.cglerna om gemensamt intcckningsansvar har varit en av de mest om
stridda frågorna under jonLlbalksarhetct. I lagberedningens förslag till ny 
jordabalk (SOU 1960: 24-21)) upptogs inte några regler om gemensam in
teckning. De därmed sammanhiingande frågorna skulle enligt förslaget i stäl
let lösas genom institutet hruksenhet. Förslaget blev starkt kritiserat under 
rcmissbehandlingcn .. Jonlalmlksulredningen, som fick i uppdrag att göra en 
översyn av förslaget i denna del, föreslog i sill hctiinkande med reviderat 
förslag till jordabalk m. m. -'.SOU 1963: 55) regler som innebar elt bibehål
lande av ordningen med gemensamt inteckningsansvar. I .JB har i denna del 
tagits upp bestämmelser som i hun1dsak övercnsstiimmer med jordahalksul
redningens förslag: 

Ilestfönmelsema i Jil om gemensam inteckning har getts ett innehåll som 
syftar till bl. a. att reducera de olägenheter i exekutionsrättsligt hänseende 
som den nuvarande ordning,~n medför. Dessa olägenheter uppstår särskilt i 
sådana fall när ett särintresse föreligger i någon eller några av de gemensamt 
intecknade fastigheterna. Etl sådant särintresse kan föreligga. antingen på 
borgeniirssidan eller på fastighetsägarsidan. Till förekommande av sådana 
situationer har i ,JB föreskrivits bl. a. att ansökan om inteckning får a,·se 
flera fastigheter gemensamt endast om dessa är i samme ägares hand. Angår 
ansökan fastighet som redan svarar för beviljad eller sökt inleckning, mås
te ansökningen avse samma fasta egendom som inteckningen och får inte 
diirjämte avse fastighet som inte svarar för inteckningen. Särinteckning i 
en fastighet kommer alltså att medföra att fastigheten inte kan intecknas 
gemensamt med annan fastighet. Vidare kan siirinleckning aldrig medde
las i fastigheter som är gemensamt inteclrna<lc utan alt det gemensamma 
ansvaret dessförinnan bringas alt upphöra. 

Det ojämförligt vanligast·~ fallet av särintresse i gemensamt intecknade 
fastigheter uppstår när någon av de gemensamt intecknade fastigheterna 
helt eller delvis överlåts. I dessa situationer torde den i JB föreslagna ord
ningen framh'inga relaxation eller annan ansvarsuppdelning inom relativt 
kort lid. Reglerna i JB kan sålunda väntas få till följd att de situationer som 
nu vållar komplikationer vicl exekutiy försäljning i framli1lcn hlir relativt 
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sällsynta. Det kan sättas i fråga om <le strlivan<len mot homogent intecknade 
fastighetskomplex som ligger bakom bestämmelserna i JB bör främjas ytter
ligare genom förbud för borgenär, som för sin fordran har panträtt på grund 
av gemensam inteckning i flera fastigheter, att begära alt bara någon eller 
några av fastigheterna tas i anspråk för att läcka fordringen. Liksom bered
ningen anser jag emellerlid att ett sådant förbud skulle leda alltför långt. Det 
hör sålunda också i framtiden stå borgenären fritt alt rikta exekution mot en 
del av del gemensamt intecknade fastighelskomplexet. Utöver vad bered
ningen har anfört som skäl för ett sådant stiillningstagande 'ill jag påpeka, 
att ett förbud av det antydda slaget skulle kunna få otillfredsställande konse
kvenser när det gäller sådana fastigheter i ett gemensamt intecknat fastig
helskomplex som är subsidiärt ansvariga för den gemensamma inteckningen. 
Alt alltid låta avstyckade områden, i vilka inteckning i stamfastigheter står 
kvar, dras in i exekution som begärs av innehavaren av den gemensamma in
teckningen skulle enligt min mening vara olämpligt .• Tag vill i sammanhanget 
framhålla att ctl förhud skulle få begränsad betydelse med tanke på att sepa
rat exekution i fastighet som ingår i ett saminteclmat komplex alltid måste 
kunna komma till stånd på begäran av borgenär, som för sin fordran har an
nan siirskild förmånsrätt i fastigheten än på grund av inteckning eller som 
har fordran som inle har någon förmånsrätt. 

Beredningen har iiven övcrviigt om det bör vara möjligt för borgeniir att 
vicl exekution i en av flera gemensamt intecknade fastigheter ta ut hela det 
belopp som del på grundval av den gemensamma inteckningen utfärdade 
pantbrevet avser. En sådan möjlighet skulle innebära att det gemensamma 
ansvaret som åvilar fastigheterna skulle tas ut vid den separata exekutionen 
så långt viirclcl på den fastighet som exekutionen avser medger delta. Bered
ningen har emellertid inte funnit anledning föreslå en sådan ordning. önske
mål i den riktningen har inte heller framförts under remissbehandlingen. 
l\föjlighet att vid separat exekution i en gemensamt intecknad fastighet ta ut 
mera än vad fastigheten svarar för i förhållande till övriga fastigheter som 
besväras av elen gemensamma inteckningen har inte heller införts i departe
mentsförslaget. 

Det gemensamma ansvar som åvilar samintecknade fastigheter kan enligt 
nuvarande ordning kr~ivas ut helt bara om fastigheterna siiljs samticligt. 
Brist som uppstår i en av fastigheterna kan sålunda inte överföras till faslig
het som redan har sålts. Detta förhållande har föranlett att man infört möj
lighet för innehavare av gemensam inteckning att vid exekution i någon av 
fastigheterna som besväras av inteckningen dra in de övriga eller någon av 
dem i del exekutiva förfarandet. Genom att utöva denna indragningsrätt kan 
inteckningshavare få faststiillt om det i någon annan av fastigheterna förelig
ger brist som på grund av det gemensamma ansvaret skall tas ut ur den fas
tighet exekutionen ursprungligen avsåg. 

Enligt 6 kap. 12 § andra stycket JB skall gemensamt intecknad fastighet 
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som säljs vid separat exekution bli fri från ansvar för den gemensamma 
inteckningen. Denna huvudregel innebär att det också i fortsättningen som 
förutsättning för att gemensaml ansvar för inteckning skall kunna tas ut 
helt skall giilla att fastighete::·ml säljs samtidigt. Liksom nu behövs sålunda 
också i framtiden regler som gör det möjligt för borgeniir, som har panlrätt 
på grund av gemensam inteckning i flera fastigheter, att vid separat exe
kulion i någon eller några av dem dra in annan intecknad fastighet i för
farandet. 

I enlighcl med vacl beredningen föreslagit bör bestämmelserna om indrag
ningsriitl ha sin plats i lagstiftningen om exekutiv försäljning av fast egen
dom. Heglcr hiirom har inlc heller tagits upp i JB. 

F. n. gäller att yrkande om indragning skall framställas i form av lagsök
ning. Beredningen har föreslagit att frågan om indragning i fortsättningen 
skall prÖYas av öE. Jag ansltder mig lill detta förslag, som inte har mött nå
gon erinran under remissbchancllingen. Indragning bör alllså i fortsiilt
ningen helt vara en ålgiird inom det exekutiva förfarandels ram. Någon 
niinnwärd belastning för de exekutiva myndigheterna kommer en sådan 
överföring knappast att medföra. Indragningsrätten ulnyttjas nu i Tinga om
fattning och det kan antas att användningen blir ännu sällsyntare i framti
den. 

Gällande rätt kan sägas kännetecknas av alt siirintressen i gemensamt in
tecknade faslighetskomplex bereds elt långtgående skydd. Genom elt system 
med särulrop av samintecknade fastigheter och därefter följande gemensamt 
utrop söker man tillgodose föreliggande siirintressen i så stor utsträckning 
som möjligl utan all inkriikta på möjligheterna för innehavare av gemensam 
inteckning att få betalning. 

De regler beredningen har föreslagil för de fall då siirintressen finns i ge
mensamt intecknade fasligheler som skall säljas samtidigt på exekutiv auk
tion överensstämmer i sak väsentligen med de regler som gi1Ilcr nu. De situa
tioner när denna ordning måste tillämpas kan, som jag tidigare framhållit, i 
framtiden väntas bli relativt sällsynta. Jag har därför, i likhet med remissin
stanscrna, funnit att de regler beredningen har föreslagit bör godtas. 

2.14.5 Exekution i andel av fastighet 

Enligt nuvarande regler sker utmätning och försäljning av andel av fastig
het i samma ordning som gäller för hel fastighet. Delta sammanhiinger med 
att andel av faslighct på samma sätt som hel faslighct kan bli föremål för in
teckning. 

Reglerna i JB innebilr alt det inte skall vara tillåtet att inteckna fastighets
andel för sig. Denna nya ordning i fråga om faslighetsandels behandling i 
inteckningshänseendc ger anledning alt ställa frågan om andel av fastighet i 
fortsättningen över huvud taget hör få utrniitas för sig och vidare, om så
dan utmätning tillåts, hur försiiljning av fastighetsandel skall ske. 
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Beredningen har vid sin behandling av de nämnda frågorna funnit det 
vara uteslutet att uppställa förbud mot särskild utmätning av fastighetsan
del. Denna bedömning har inte kritiserats under remissbehandlingen. 

Eftersom något hinder inte enligt JB föreligger mot förvärv av andel av 
faslighet bör inte heller enligt min mening något förbud mot utmätning av 
fastighctsandel ställas upp. En fastighetsandel kan utgöra ett värdefullt för
mögenhetsobj ekt och måste kunna tas i anspråk för ägarens borgeniirer utan 
att konkursförfarande behöver tillgripas. Detta är av betydelse inte bara för 
borgenärerna utan också för ägaren av andelen. Som beredningen påpekat iir 
det här fråga om så praktiska fall som att arvingar vid arvskifte har till
skiftats var sin andel av en fastighet eller att två personer, t. ex. äkta ma
kar, tillsammans har köpt en fastighet. 

Utmätning av fastighetsandel bör inte tillåtas i vidare mån än som motsva
ras av ett praktiskt hclHn·. Liksom beredningen anser jag därför alt utmät
ning av fastighetsandel endast hör få ske i sådana fall då andelen i fråga för
värvats för sig eller annars är föremål för särskild äganderätt. En utmätning 
hör sålunda inte få begränsas till del av en fastighetsandel. Äger en person en 
hel fastighet, får utmätning inte heller begränsas till en andel av denna. Som 
följd av att det nu är tillåtet att särskilt inteckna andel av fastighet bör dess
utom tidigare särskilt intecknad fastighetsandel också kunna mätas ut sär
skilt, även om gäldenären äger hela fastigheten eller den intecknade ande
len utgör del av en större kvotdel av fastigheten som gälclenären äger. 

Om en fastighet ägs av mer än en person men i sin helhet tas i mät för gäl
dande av en och samma fordran, uppstår inte några svårigheter i fråga om 
försiiljningssältet. Sedvanliga regler för exekutiv försäljning av fastighet bör 
då tillämpas. Delta bör gälla såväl när uhnätningen har skett för fordran 
som är förenad med särskild förmånsrätt i hela fastigheten som ntir den har 
avsett alla andelarna i fastigheten och skett för fordran för vilka alla del
ägarna svarar. 

Situationen är en annan om en av flera anclclar av en fastighet har tagits i 
mät och skall säljas. I sådant fall hör reglerna om försäljning av fast egen
dom i framliden inle liIHimpas. Skall andel av fastighet säljas i den ordning 
som gäller för fast egendom, skulle niimligen reglerna om gemensamt inteck
ningsansvar bli tillämpliga beträffande inteckningar som belastar inle bara 
andelen utan också återstoden a\' fastigheten. Försäljningen av andelen kan 
då i fråga om sådana inteckningar få konsekvenser som inte står i över
ensstämmelse med förhuclet mot inteckning i andel av fastighet, t. ex. på det 
sättet att inteckning som gäller hela fastigheten efter andelsförsäljningen 
upphör att giilla i andelen men kvarstår i återstoden av fastigheten. 

Avser en försäljning endast en andel av en fastighet bör den i princip ske i 
den ordning som giiller för lös egendom. En sådan- ordning kan emellertid 
lätt medföra att försåljning sker till underpris. För spekulanter i allmänhet 
kan det förhållandet att vad som kan förvärvas bara är en del av en fastighet 
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verka avskräckande. Starka skäl talar 1Järför enligt min mening för den av 
beredningen föreslagna ordningen, som innebär alt möjlighet öppnas att när 
andel av fastighet skall säljas exekutivt också dra in återstoden av fastighe
ten i försäljningen. 

Beredningens förslag i sislniimnda hänseende innebiir all yrkande om för
si:iljning av hela fastigheten skall kunna framstiillas av ulmälningssökanden, 
ägaren av utmätt fastighetsar.del eller annan delägare. Yrkandet skall fram
ställas hos öE, som vid sin prövning av detta skall tilHimpa de grunder 
som enligt 6 och 7 §§ samäganderiittslagcn gäller ni:ir delägare i fastighet 
hos domstol begär beslut om försäljning av hela fastigheten. Bifalles yr
kandet, skall försäljningen i allt viiscntligt ske enligt de sedvanliga reg
lerna för försäljning av fastighet. Beredningens förslag har lämnats utan 
erinran av remissinstanserna. I ett remissyttrande har emellertid föresla
gils att prövningen av yrkmule om gemensam försäljning skall tillkomma 
allmiin domstol och inte öE. 

För min del anser jag att den av beredningen föreslagna ordningen innebiir 
en iindamålsenlig lösning av dessa frågor. Kretsen av dem som bör kunna 
framställa hegiiran om försäljning av hela fastigheten bör sålunda också en
ligt min mening vara begränsad till utmätningssökanden och delägarna i fas
tigheten. Att prövningen av ett framställt yrkande samordnas med de regler 
som enligt samäganderättslagcn giiller när delägare i fastighet vill tvinga 
fram försiiljning av hela fastigheten mot annan delägares 'ilja, ser jag som 
en fördel. Som beredningen påpekar får en deHigare i fastighet i normala fall 
räkna med att en försäljning av hela fastigheten kan komma alt genomföras 
mot hans vilja. Det får då se~. som naturligt alt en försäljning av hela faslig
heten kan komma till stånd när en andel i faslighclC'n har tagits i mäl, i syn
nerhet som en förviirvare av andelen, om denna skulle siiljas siirskilt, har 
möjlighet att omgåencle hos domslol begära försäljning av hela fastigheten. 

Även niir det gåller prövningen av yrkande om försäljning av återstod av 
fastighet nfö· andel i fastigheten har blivit utmätt delar jag beredningens 
uppfattning all prövningen hör iiga rum inom det exekutiva förfarandets 
ram. Härmed umhiks den :ytterligare fördröjning av förfarandet som en 
domstolsprövning skulle föra med sig. 

Om någol yrkande om försiiljning av hela fastigheten inle framsUills, får 
den utmiitta andelen säljas sifrskilt. Särskild försiiljning av andelen får också 
ske om yrkande om försiiljning av hela fastigheten avslås, t. ex. som följd av 
att en delägare anför ett belydclsefullt skäl mot en gemensam försiiljning 
som öE enligt 6 § samiiganllerätlslagen finner anledning atl bcakla. Som 
framgår av vad jag tidigare anfört kan en sådan särskild andelsförsiiljning 
inte ske enligt de regler som giiller för exekutiv försiiljning av fast egendom. 
Andelsförsäljningen får ske i den ordning som g~mer för utmätt lös egendon1. 

Deparlcmentsförslaget innebär, liksom beredningens förslag, all reglerna 
om försäljning av fastighelsandel skall tilfämpas iiven vid försäljning av ut
mäll andel i tomträtt. 
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2.14.6 Ägarllypotek 

I JB finns regler om ägarhypolcket som i sak överenssliimmer med dem 
som nu gäller. I 6 kap. 9 § anges innebörden av ägarhypoteket sålunda vara 
att fastighetsiigare, om pantbrev inle överlämnats som pant för fordran, är 
beri.ittigad att med den företrädesrätt som inteckningen medför, uppbära be
talning som faller ut på grund av inteckningen när medel \id exekulion eller 
i annat fall fördelas mellan rättsägarna i fastigheten. Om panlbrev över
lämnats som pant för fordran men fordringen understiger pantbrevets be
lopp, skall gälla att fastighetsägaren vid sådan fönlelning får uppbära 
skillnaden. 

I enlighet med vad som förn tsattes när .TB 1966 remitterades till lagrådet 
har beredningen i sitl nu akluella betänkande tagit upp ägarhypoteket till 
ornprön1ing. Beredningens slutsats är att clet från exeknlionsrii.llslig syn
punkt i.ir ofrånkomligt alt följa de grundlinjer på vilka JB:s regler om ägar
hypoteket bygger. Denna uppfattning har inle mött några indndningar un
der remissbehandlingen och jag har inle heller funnit anledning frångå den 
bedömning som i denna fråga gjordes i JB 1966. I JB har också reglerna om 
iigarhypoleket tagits upp utan ändringar i sakligt hiinseende i förhållande till 
det tidigare förslaget. 

Såvi.il enligt nu gällande riitt som enligt .m ulgör ett ägarhypolek en rätt 
för fastighetsägare att få betalning nr sin egen fastighet. I det avseendet är 
elt ägarhypolek i fasligheisiigarens hand en tillgång som bör kunna tas i 
anspråk av hans liorgeni.ircr genom utmätning. Emellertid fordras det sär
skilda regler beträffande förfarandet när sådan utmätning har skett. 

F. n. giiller alt utmiitning av ägarhypotek som föreligger när fastighets
ägaren innehar ohelånad inteckning sker på del sället att inteckningen tas 
om hand och säljs enligt reglerna om utrniitt lös egendom. Utmäts ägarhypo
tek som föreligger till följd av all inleckning inte iir helt utnyttjad för belå
ning, bryts i.igarhypoleket ul, vilket innebär alt en särskild inteckningshand
ling för det outnyttjade inleekningsbeloppet anskaffas av ulmätningsman
nen. Diircfter säljs den nya inteckningen enligt reglerna för utmätt lös 
egendom. 

Den ordning som nu gäller vid nlmiitning av ägarhypolek kan inte behållas 
om .TB:s pantriillsreglcr genomförs. Panträltskontruktionen i .TB karakterise
ras av alt panträtt i fastighet uppstår genom att pantbrev överliinmas som sä
kerhet för en fristående fordran. Enbart innehavet av elt pantbrev kommer 
inte all heriitliga lill betalning ur fastighet och pantbrevet iir inte biirare av 
någon personlig helalningsskyldighet. Mot bakgrunden härav står det klart 
alt man vid ulmi.itning av iigarhypotck, som föreligger till följd av att panl
hrev Ö\:er huvud taget inte är belånat, inte kan gå så tillväga att man tar hand 
om panlbrevet och säljer det som lös egendom. Vid utmätning av ägarhypo
tek, som finns när pantbrev är pantsatt men hela dess belopp inte går åt för 
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att Hicka fordringen, kan inte heller någon motsvarighet till nuvarande 
ordning med utbrytning av ägarhypolek komma i fråga. 

Andra vägar för all realisera värdet av utmätt ägarhypolek får alltså sökas. 
Beredningen har föreslagit att två möjligheter skall stå till buds. Den ena in
nebär alt borgenär för vars fordran ägarhypotek har blivit utmätt skall 
kunna bcgiira att fastigheten tas i anspråk och den andra att borgenären kan 
få det utmätta ägarhypoteket panlförskrivet till sig. Båda möjligheterna skall 
enligt beredningens förslag stå öppna vare sig utmföningen avser ägarhypo
tek i form av obelånat pantbrev eller outnyttjad del av belånat pantbrev. 

De av beredningen föreslagna lösningarna när det gäller alt ge borgenii
rerna möjlighet att ta i anspråk ägarhypolek har allmänt godtagits under re
missbehandligcn. I några remissyttranden har anförts alt den föreslagna ord
ningen medför ett mera komplicerat och tidsödande förfarande än f. n. och 
att reglerna kan komma att leda till alt fastigheter i framtiden i slörre ut
sträckning än nu kan konuna att las i anspråk för oprioriterade borgenärers 
riikning. 

Beredningens förslag ansluter enligt min mening väl till pantriitlsreglerna 
i .TB. Väljer borgenär som har fått ägarhypotek utmätt för sin fordran att hos 
utmätningsmannen begära al:t fastigheten skall tas i anspråk, skall beslut om 
delta innebära alt fastigheten anses utmätt. Det sedvanliga förfarandet vid 
realisation av ulmält fastighet skall därefter vidta och borgenären åtnjuter 
då den förmånsräll som följ er med iigarhypotekcl. Borgenärens fordran hlir 
järnsfälld med fordran som ij_r förenad med pantrält i fastighelen. Väljer bor
genären att få det ulmätla ägarhypoteket genom ulmälningsmannens försorg 
pantförskrivet för sin fordran, får han samma ställning som annan ford
ringsägare med förmånsrätt på grund av pan Lrätt. Han kan själv begiira be
talning ur fastigheten och får vid exekution i fastigheten på annans begiiran 
den förmånsrätt för sin fordran som panträtten medför. 

Den ordning för realisation av utmiitt iigarhypotek som gäller nu innefat
tar risk för värdeförstöring. föir ägarhypoteket säljs som utmätt lös egen
dom, kan det komma att säljas till pris som inte alls motsvarar det ,·ärde det 
utgör i fastighetsägarens hand. En betydande fördel är enligt min mening att 
denna risk elimineras vare sig borgenären väljer den ena eller andra av de 
möjligheter som erbjuds enligt beredningens förslag. 

Som framhållits under remissbehandlingen kan den föreslagna ordningen 
i vissa fall medföra ett mer komplicerat förfarande än det nuvarande. Detta 
gäller speciellt i de fall då borgenär finner sig böra begära att fastigheten 
skall tas i anspråk och utmiitningen därigenom leder till att exekutivt förfa
rande beträffande själva fastigheten omedelbart inleds. Som någon remiss
instans anfört kan de föreslagna reglerna också komma att leda till att fas
tigheter i framliden kommu att i något större utsträckning än nu tas i an
språk för oprioriterade borgenärers räkning. Det hör emellertid i detta sam
manhang framhållas all del: f. n. inte är särskilt vanligt att ägarhypotek ut-
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mäts. Av de 73 468 utmätningar som enligt statistiken företogs i hela landet 
under sista halvåret IH67 och första halvåret 1968 riktade sig sålunda endast 
4~9 mol ägarhypolek. De utmiitningar som förekommer sker oftast först när 
exekution i fastigheten har inlctls. Anledningen till att iigarhypotek sällan 
kan tas i anspråk i:ir alt ägarhypotek regelmässigt iir pantförskrivet för efter
följande inteckningshavares eller annan horgeniirs räkning. Enligt min me
ning finns det ingen anledning att räkna med någon påtaglig ändring i dessa 
avseenden i frnmthlen. :\Ian hör sålunda kunna riikna med alt utmätning av 
iigarhypotek inte kommer att äga mm annat än undantagsvis, om inte sjmva 
fastigheten i:ir ulmätt. De möjligheter som förslagel nnvisar för dessa fall är 
enligt min mening Jiimpliga. 

Om förfarandet efter utmätning utformas efter beredningens förslag, är 
del nödvändigt alt det ges regler som innebär alt man vid sjiilva utmätningen 
av iigarh~1wtek tar pnntbrevet i förvar om det innehas av fastighetsägaren. I 
annat fall får den som innehar pantbrevet meddelns förbud att lämna ut det 
utan att utmätningsmannen har gctl sitt tillstånd. Också i fråga om tillväga
gångssiiltet niir rigarhypolek skall tas i miit ansluter jag mig alllså till bered
ningens förslag. 

I likhet med beredningen anser jag ntl utmätning nv ideell andel av ägar
hypotek bör rnra möjlig men all del i JB uppställda förbudet mot inteckning 
i fastighetsandcl hör leda till alt det inte kan tillåtas att ideell andel av ägar
hypotek panlförskrivs för sig. Hnr ideell andel av ägarhypotek utmälts, bör 
alltså borgenären vara hiinvisad till att begära alt den andel av fasligheten 
som sntrnr mol andelen i ägarhypoteket tas i anspråk och därigenom blir att 
anse som ulmiitt. De regler som skall giilla vid försäljning av andel i fastig
het kan därefter tillfönpas. 

2.14.7 Beskrivning oclz viirdering av utmätt fastighet m. m. 
Fastighet som skall siiljas exekutivt skall enligt 79 § UL beskrivas och 

vtirderas av utmätningsmannen. Atgärderna skall företas i samband med 
utmätningen av fastigheten eller, om försäljningen skall ske efter framställ
ning hos öE, i omedelbar anslutning till att framställningen. görs. Beskriv
ningen skall i första hand tjiina till ledning för framtida spekulanter på fas
tigheten. I samband med att lagen (1966: 453) om vad som iir fast egendom 
genomförcles utyicJgades beskrivningen till att också bli ett första led i utred
ningen av vad som hör till fastighet som skall siiljas exekuth·t. Det föreskrivs 
sålunda att ntmätningsmannen i beskrivningen skall ange tillbehör tm fas
tigheten i den mån del är pålrnllat med hiinsyn till tillbehörens värde eller av 
annan särskild orsak, Yilket förutsätter att det i samband med beskrivningen 
nrkställs en utredning angående vad fastigheten omfattar (jfr prop. 
Hl67: 16 s. 119 och 145). Även värderingen av fastigheten knn sågas tjäna till 
ledning för spekulanterna. Samtidigt ii.r den cmellcrlid av betydelse i andra 
avseenden, såsom i fråga om fördelningen av ansvaret för gemensam intecl;:-
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ning och av köpeskillingen för gemensamt intecknade fastigheter. Del kan 
också påpekas att värderinge::1 kan tjiina till ledning för den prövning av frå
gan om bud som avges på exekutiv auktion på fastigheten kan godtas som 
åligger :.mktionsförrtillaren C.ifr 126 § 3 mom. UL). 

Beredningen har föreslagit vissa ändringar i vad som nu gäller beträffande 
beskrivning och värdering. 

I fråga om beskrin1ingen har beredningen funnit en mer ändamålsenlig 
ordning än den nuvarande vara all låta öE avgöra niir under det exeku
tiva förfarandet beskrivningen hör ske. Enligt beredningens förslag skall 
öE sålunda låta beskriva fa:;;tighelen så snart det är lämpligt med hiinsyn 
till det fortsatta förfarandet. 

Beredningens förslag får ses mol bakgrunden av att en stor del av de ären
den angående fastighetsexekution som handläggs av överexekulorerna inte 
leder till försäljning. l\Icd den nuvarande ordningen då beskrivningen obliga
toriskt skall ske i elt inledande skede av förfarandet blir del ofla så alt det 
arbete som nedliiggs på beskrivningen framstår som önrflödigt till följd av 
att förfarandet m·hryts innan det har fortskridit till försiiljning. 

i\Ied anledning av beredningens förslag beträffande tidpunk.len för be
skrivningen vill jag framh:'tlla att den arbetsbesparing som kan uppnås 
genom att det får ankomma på öE all från fall till fall bestämma niir be
skrivning skall ske iir begränsad. För alt fylla sitt iindamål måste beskriv
ningen och den utredning som sker i anslutning till denna i allmänhet 
förliiggns till etl relativt tidigt skede av förfarandet. Hiirtill kommer, som på
pekats under remissbehandlingen, all regeln att fastighet normalt skall säl
jas inom fyra månader inle ger utrymme för annat än kortare uppskov med 
beskrivningen. Förutsiitlningarna för alt öE skall kunna avvakta ett. liimp
ligt tillfälle för beskrin1ingcn iir sålunda begriinsade . .Jag vill också betona 
att en ordning som den föreslagna inte kan tillåtas få den följden att tidsut
dräkten vid exekuliYa försäljningar ökas. 

Även om den ordning som beredningen föreslår sålunda inte kan antas 
medföra några mer påtagliga iindringar i förhållande till vad som nu gäller, 
bör den emellertid kunna leda till alt en del onödigt arbele kan tmdvikas. I 
vissa fall, såsom t. ex. niir anstånd med försiiljningen har medgetts, kan det 
stå klart att beskrivningen hör anslå tills vidare. Med tanke på sådana fall 
finner jag förslaget kunna medföra fördelar. Liksom det helt övervägande 
flertalet remissinstanser arn;er jag sålunda att det bör genomföras. 

I övrigt innefattar beredningens förslag betriiffande beskrivningen en mot
svarighet till den nuvaranclc föreskriften att tillbehör till fastigheten skall 
anges i beskrivningen i den mån det är påkallat med hänsyn till tillbehörens 
viirde eller av annan orsak. Alt denna föreskrift behålls framstår som natur
ligt med hiinsyn till att de i 2 kap . .JB intagna besliinunelserna om tillbehör 
till fastighet i allt väsentligt motsvarar dem som har genomförts genom lagen 
om vad som är fast egendom .. Jag bitriidcr sålunda beredningens förslag i den 
delen. 
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Värdering av faslighct skall enligt beredningens förslag inte vara någon 
obligatorisk åtgiird. För fall då det exekutiva förfarantlet avser fastighet som 
inte besväras av gemensam inteckning innebiir beredningens förslag sålunda 
att värdering skall ske entlast om taxeringsvärde saknas eller kan antas 
vara missvisande. 

Beredningens förslag i sistniimnda hänseenden har mött kritik under re
missbehandlingen. De kritiska remissinslanserna har allmånt gett ultryck 
för uppfattningen att värdering alltid bör ske i samband med beskrivningen. 
Man har därvid framför alll pekat på regeln att den som förrättar faslighets
auktion inte får godta inrop, om del är sannolikt att avsevärt högre köpe
skilling kan uppnås. Det framhålls att denna regel förutsätter att öE har 
en uppfattning om fastighetens egentliga värde. ~fan menar att taxerings
viirdet i allmänhet inte kan tas som utgångspunkt för prövningen. Det 
har också understrukits alt det blir förenat med svårigheter att enbart med 
hjälp av beskrivningen bedöma om taxeringsvärde på fastighet kan antas 
vara missvisande eller inte. I några remissvar har dessutom påpekats att följ
den av den ordning beredningen föreslår kommer att bli att beskrivning och 
värdering, ni\r sådan enligt förslaget skall ske, kommer att iiga rum vid 
skilda tillfällen, vilket anses medföra praktiska olägenheter och tidsutdräkl. 

Enligt min mening har den uppfattning som sålunda har kommit till ut
tryck under l'ernissbehandlingen fog för sig. Jag anser därför att värdering 
alltid bör ske av fastighet som skall säljas exekulivt. Från praktisk synpunkt 
framslår det därvid som lämpligt att värderingen och beskrivningen sker i ett 
sammanhang, varvid de båda ålgiirderna, liksom f. n., oftast kan genomföras 
vid en förriittning och av en förrällningsman. Någon nämnvärd ökning av de 
exekutiva myndigheternas arbetsbörda torde elt frångående av beredningens 
förslag alllså inte medföra. 

Som förut antylls har värderingen f. n. särskild betydelse i fråga om för
delningen av ansvaret för gemensam inteckning. Enligt .JB finns inte den nu
varande möjligheten att ansvarsfördelningen hesHims i inteckningshand
lingen (jfr 6 kap. 10 §).Delta medför alt de under det exekutiva förfarandet 
åsatta värdena kan komma att hli avgörande för ansvarsfördelningen i större 
utsträckning iin f. n. Liksom f. n. bör värdering av gemensamt intecknade 
fastigheter också kunna Higgas till grund för fördelning av köpeskilling vid 
samtidig försäljning av gemensamt intecknade fastigheter. Beredningen har 
föreslagit en föreskrift av innehör alt alla fastigheter som svarar för en 
gemensam inteckning skall värderas, om en eller flera av dem skall säljas 
exekutivt och taxeringsvärde saknas eller kan antas vara missvisantle för 
någon av de gemensamt intecknade fastigheterna. 

Beredningens förslag går utöver vad som behövs som komplement till be
stämmelserna i JB om ansvarsfördelningen för gemensam inteckning så till 
vida att enligt förslaget samtliga gemensamt intecknade fastigheter skall vär
deras också i fall då taxeringsvärdet för någon av dem kan antas vara miss-
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visande. Enligt min mening föreligger det inte behov av en sådan utvidgning 
av föreskriftens räckvidd. l\k1l hänsyn härtill och till de tillämpningssvårig
heter som den skulle medföra anser jag att denna utvidgning inte bör gö
ras. I övrigt har jag inte något att erinra mot en föreskrift av den inne
börd som beredningen har föreslagit. 

I fråga om sättet för värdering har beredningen inte föreslagit annan före
skrift än att tillbehör skall viirderas för sig om det finnes påkallat. Jag delar 
beredningens uppfattning att en föreskrift av den innebörden bör tas upp i 
lagen. Enligt min mening iir tlet lämpligt att förntsällningarna för särskild 
tillbebörsvärdering och särskilt angivande av tillbehör i beskrivningen anges 
på samma siitt. Påpekas bör alt en sådan samordning inte gör det nödvändigt 
att alltid särskill viirdera tillbehör som anges i beskrivningen. I allmiinhet 
torde del emellertid framstå som naturligt att förfara på det sättet. 

Självfallet innebär det förhållandet alt det får ankomma på öE att låta be
skriva och värdera fastighet inte all det är öE som skall genomföra åtgär
derna. OE bör uppdra ål lämplig person alt verkstiilla beskrivningen och 
värderingen. I flertalet fall tordet det komma att falla sig naturligt att öE 
anlitar kronofogdemyndighe1. Som beredningen framhåller hör öE vid be
hov i shillet kunna anlita siirskilda sakkunniga. I mer komplicerade fall, 
såsom när fråga är om industrifastighet, bör detta vara lämpligt. Enligt min 
mening bör det inte vara uteslutet all OE ger kronofogdemyndighet i upp
drag att verkställa beskrivningen och anlitar sakkunnig för värderingen. 
öE bör också kunna ge sakkunnig uppdrag att bilräda kronofogdemyndig
heten vid beskrivning och vf1rdering. 

Enligt gällande rätt torde talan mot beskrivning och värdering inte kunna 
föras särskilt. Den som är missnöjd med värdering har sålunda ansetts 
kunna klaga däröver endast i samhand med klagan över auktion (jfr N.TA 
1958 s. 558). Någon ändring i vad som nu tillämpas bör inte ske i detta sam
manhang. Jag vill emellertid påpeka att det står fastighetsägare och annan 
som berörs fritt alt Lill öE fr.m1föra anmärkningar mot beskrivning och vär
dering. I den mån anmärkningar finnes Yara befogade bör riittelse åviiga
bringas. Jag vill också erinra om att deparlementsförslaget till lag om exeku
tiv försäljning av fast egendom, liksom beredningens förslag, innehåller be
stämmelser som gör det möjligt att hänskjuta tvist om tilllJehör till dom
stols prövning (jfr 5 § andra stycket i departementsförslagct till lag om 
exekutiv försäljning av fast egendom). 

Betriiffande den ytlerligarc utredning om fastighets rättsliga beskaffenhet 
som bör föregå en exekutiv faslighetsförsi:iljning har beredningen föreslagit 
bestämmelser som i huvudsak överensstämmer med dem som nu gäller. En
ligt beredningens förslag skall fastighetsägaren på anmodan tillhandahålla 
handlingar som tjiinar till upplysning om fastigheten i rättsligt hänseende. 
öE skall också på annat sätt åviigabringa fullständig utredning i dessa av-
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seenden. ~fot beredningens förslag i dessa avseenden har jag liksom remiss
instanserna inte något all erinra. Jag biträder också beredningens förslag 
alt det skall åHiggas öE att söka utreda i rnd mån kända nyttjanderätter och 
andra sådana rfittigheter ulgör en ekonomisk belastning för fastigheten. Fö
reskriften härom får ses mot bakgrunden av all rältighcter av delta slag en
ligt vad som föronlas ·1 det följande alltid skall förbehållas vid försäljningen, 
om det saknas anledning alt anta att de belastar fastighelen till beaktans
värd skada för innehavare av fordran med bättre ri\t t li11 fastighelen. 

Under exekution i fastighel kan det visa sig alt fastighetsägaren innehar 
ett obelånat pantbrev. Beredningen har påpekat alt det kan vålla svårigheter 
och olägenheter för det exeknliva förfarandet om iigaren i sådant fall får be
hålla pantbrevet och förfoga över det utan inskriinJrningar. Beredningen har 
därför föreslagit en besti:immelse som innebiir att pantbrev som tigaren inne
har på anmodan skall överlämnas till öE. Beredningens förslag innefattar 
också bestämmelse att pantbrev sedan del har överliinmals inte får pant
förskrivas utan öE :s tillslån<1. 

Beredningens förslag i nu niimnda hiinseenden har godtagits eller lämnats 
utan erinran av det helt överviigande flertalet remissinstanser. I ett par re
missvar framförs emellertid invändningar. Det hävdas därvid att ägarens 
rätt att disponera önr pantbrev inte bör inskränkas, i yarje fall inte om 
pantbrevet ger bättre förmånsrätt iin exckutionsfordran. Det framhålls ock
så alt svårigheter uppslår för öE vicl bedömningen om pantbrev bör få 
panlförskrivas under exekutionen. Vidare framförs uppfattningen atl be
stfönmelserna blir ineffekliva, eftersom anmodan alt övcrliimna pantbrev 
inte är förenade med någon form av sanktion. 

Enligt min mening innebiir beredningens förslag en rimlig avvägning mel
lan å ena sidan intresset av att hindra ägaren som innehar pantbrev att 
genom atl förfoga över del försyåra det exekutiva förfarandet och å andra si
dan ägarens intresse av atl ulnyllja pantbrevel för pantförskrivning, t. ex. 
för aU skaffa medel till frivillig betalning av exekutionsfordringen. Det inne
fattar sålunda dels en skyldighet för ägaren alt överlämna pantbrev som han 
innehar och elt förbud för honom alt cfärefter pantförskriva detta dels en 
möjlighet för honom att genom att hänvända sig till öE utverka undantag 
från förbudet. Liksom huvuddelen av remissinstanscrna iir jag beredd bi
träda beredningens förslag i denna del. .Jag vill erinra om att en liknande 
avvägning har gjorts när 1let gäller ägarens möjligheter att under exeku
tion utnyttja sjiih-a fastigheten och tillhehör till denna (jfr nuvarande 
80 a § UL). 

öE:s befogenhet att medge att obelånat pantbrev får pantförskrivas får ut
nyttjas med beaklande av de syften som bestämmelsen att pantbrevet skall 
överlämnas är avsedd att fylla. Några niirmare riktlinjer för öE :s hand
lande kan svårligen anges. öE får bedöma en framstållning om tillstånd 
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att pantförskriva pantbrev med hänsyn till omständigheterna i det en
skilda fallet. 

l\Ied anledning av vad som har framförts under remissbehamllingen finner 
jag det kunna övervägas att förena skyldigheten för fastighetsägaren att 
överlämna obelånat panlbrc,· med någon form av sanktion .• Jag vill emeller
tid framhålla att de skyldigheter som under ett exekutivt förfarande åligger 
fastighetsiigare eller annan g:ildenär inte är förenade med några i den exeku
tionsrättsliga lagstiftningen fastställda sanktioner. Frågan om sådana ford
ras i olika avseenden hör enligt min mening prövas i ett sammanhang. En 
sådan prövning bör kunna ske under utarbetandet av UB. Påpekas bör att 
pantbrev som påträffas ho~. fastighetsiigaren bör kunna tas i förvar på 
samma siitt som andra handlingar han innehar. 

2.14.8 l(ungörelser och underrättelser om fastiglzctsauldion m. m. 

I detta avsnitt behandlas frågor som rör dels bevakning av fordringar och 
rättigheter under fastighctsaukli.on dels tidpunkten för bevakningssamman
träde och sammanträde för fördelning av köpeskilling dels kungörelse och 
särskilda underrättelser om faslighelsauktion. 

F. n. gäller all det före au::dion på fastighet skall hållas ett sammanträde 
med rtittsiigarna, vanligen kallat horgeniirssammanträde (102 och lOG §§ 
ULL Detta kan äga rum på auktionsdagen omedelbart före utropet av fastig
heten eller som ett särskilt sammantriide. Ändamålet med sammanträdet är 
all ge rättsiigarna tillfälle all bevaka sina anspråk och låta dem framställa 
anmiirlmingar mot bevakningar samt diirjämte att möjliggöra överenskom
melser mellan rliltsägarna. På grundval av vad som förekommit vid samman
trädet upprättas förteckning över fordringar och rättigheter som skall iakttas 
vid auktionen. 

Beredningen föreslår i fråga om det nu nämnda sammanträdet, som jag i 
fortsiittningen i enlighet med beredningens förslag kallar bevakningssam
manträde, att det skall hållas antingen samma dag som auktionen eller 
lämplig dag tidigare. Beredningens förslag innehiir alt bernkningssamman
lrädet alltid som ett särskilt sammanträde skall hållas formellt skilt från 
sjiilYa auktionen. Remissinstanserna har liimnal beredningens förslag utan 
invändningar. En länsstyrelse har emellertid anfört, att den nuvarande ord
ningen som tillåter alt bevakningsförfarandet anordnas som ett led i auktio
nen bör behållas och alt siirskill be,·akningssammantriide inte skall vara 
obligatoriskt. 

Jag biträder beredningens förslag i de avseenden som nu har niimnls. En
ligt min mening bör del rnra en fördel att bevakningsförfarandel alllid hålls 
formellt skilt från utropsförfarandet. .Jag vill framhålla att förslaget medger 
att bcvakningssammanträdet. i mindre invecklade fall hålls i direkt anslut
ning till auktionen. Mot vad beredningen i övrigt har anfört i anslutning till 
förslaget bctriiffande bevakningssammanträdet har jag inte något att erinra. 
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Betriiffande sammanträde för fördelning av köpeskilling gäller nu att det 
skall hållas på fyrtioandra dagen eller, i de fyra nordligaste länen, på femtio
sjiitte dagen efter auktionen. Enligt beredningens förslag skall också tid
punkten för detta sammanträde bestämmas av öE efter vad som är lämpligt. 
Beredningen anser att en tidrymd ay ungefär fyra veckor mellan auktionen 
och sammanträdet iir liimplig. 

Beredningens förslag i sistnämnda del har Himnals utan erinran av det helt 
överdgancle flertalet remissinst:mser. I ett par remissvar ges uttryck för 
uppfattningen alt tidpunkten för fördelningssammanträdel liksom hittills 
hör vara faslstiilld i lag. En länsstyrelse har framhållit att den tidrymd mel
lan auktionen och sammantriidcl som beredningen har funnit lämplig är för 
kort och bör utslriickas till all motsvara nuvarande sex veckor. Som skäl för 
detta har anförts all hesväi· över auktionen kan anföras kort före den tre vec
kor långa besviirstidens utgång och alt visst råclrum då behövs för de åtgär
der detta kan fi)ranleda. 

Genom beredningens förslag uppnås den fördelen alt man kan ta viss hän
syn till omständigheterna i det enskilda fallet när li1lpunktcn fastställs .• Jag 
ansluter mig alltså, liksom huvuddelen av remissinstanserna, också till be
redningens förslag i denna del. Framhallas hör att den tidrymd mellan auk
tionen och fördelningssammantriidet som beredningen har angivit som lämp
lig iir att se som en rekommendation för normalfallet. Det ankommer i del 
enskilda fallet p:l öE att avgöra vilken tidpunkt som är lämplig för samman
trädet. 

Inför en exekutiv fastighelsauktion måste information om auktionen spri
das. Informationen rik.tar sig till dem som har fordringar och rättigheter som 
hör beaktas vid denna eller vars intressen på annat sätt direkt berörs av för
säljningen. Härulö,·cr riktar sig informationen till möjliga spekulanter på 
fastigheten. I detta avseende är det av betydelse alt den utformas så att ki.ip
intressct stimuleras. Den lagstiftning hel räffande fastighctscxekulionen 
som föreslås i detta sammanhang innehåller olika bestämmelser som syftar 
lill all åstadkomma goda ekonomiska resultat vid exekuth·a fastighetsför
siiljningar eller i nuje fall alt försäljningar till underpris undviks. Föreskrif
terna om information bör fylla samma syfte. 

Nuntrande ordning innehiir all kungörelse om förestående auktion skall 
införas i allmiinna tidningarna, dvs. Post- och Inrikes Tidningar, minst 
fyra veckor före anktionsdagen och dessutom i ortslidning minst 14 dagar 
dessförinnan. Vissa bestämmelser ges om kungörelsens innehåll ( 101 och 
10:~ §§ UL). Diirjämle föreskrivs alt särskilda underrältelser om auktionen 
senast fyra veckor före denna skall sändas till dem som har fordran eller 
rättighet som bör iakttas vid auktionen. 

De bestämmelser beredningen förordar innebär att den nuvarande ord
ningen i sina huvuddrag behålls. Beredningen föreslår sålunda dels ett kun
görelseförfarande dels alt särskilda underrättelser skall utgå till sakägarna. 
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Att beredningen på detta siilt har ansett att huvuddragen i den nuvarande 
ordningen för spridandet av information om auktion skall behållas har i all
mänhet godtagits under remissbehandlingen. Hovrätten för övre Norrland 
har dock framfört kritik mot att kungörelsen liksom f. n. förutsätts bli 
allmänhetens enda informat'.onskälla. Hovrätlen föreslår i stället en ord
ning som innebär att elt dubbelt kungörelseförfarande kommer till använd
ning. Enligt hovrätten skulle sålunda först utfärdas kungörelse om bcvak
ningssammanträde, tidpunkt för auktionen och fördelningssammantriide och 
därefter, sedan olika förberedande ålgiirder vidlagits, ytterligare en kun
görelse om auktionen, vilken skulle innehålla samlliga informationer om 
fastigheten som kan vara av intresse för eventuella spekulanter. 

Det iir iiven enligt min mening angeliiget alt eventuella spekulanter på fas
tighet som skall siiljas exelrnth-t får lättillgänglig information om fastighe
ten. En sådan ordning kan ve:·ksarnt bidra till ett högre pris. Denna fråga hör 
samman me<l den större fråpm om vidgad samhällsinformation som infor
malionsutreclningen behandlat i sitt beUinkande Kungörelseannonsering 
( SOU 1969: 7). De förslag u !redningen lagt fram på della område bereds f. n. 
inom justitiedepartementet. I det sammanhanget kommer också alt tas upp 
fr{1gor om kungörelse om exekutiv försäljning. Med hänsyn härtill bör några 
mera genomgripande ändringar inte nu genomföras på detta område. I de
partementsförslaget har den nuvarande ordningen sålunda i huvudsak bibe
hållits. 

Vad beredningen har anfcrt beträffande hevakningsförfarandcl ger inte 
heller anledning till erinran fr[m min sida . .Tag delar sålunda inte den i clt 
par i·cmissvar framförda uppfattningen alt det bör föreskrivas alt anspråk 
skall anmälas inom viss lid före auktionen eller bevakningssanunantrlidd . 
. Jag vill emellertid framhålla alt del inte föreligger någol hinder mot att man 
under hand infordrar anmälningar av fordringar från kiinda sakiigare redan 
före hevakningssammantriidfl. Hi:irig<'nom kan förfarandet vid sammantrii.
del förenklas. 

Som förut har nämnts har beredningen föreslagit att sakiigarna skall un
dcrriittas siirskilt om en förestående faslighctsauktion. Enligt förslaget skall 
gälla att saki:igarna -- dvs. fastighetsägaren, sökanden samt kiinda inneha
rnre av fordringar och rättigheter som hör iakttas Yid auktionen - i god lid 
skall underrättas. Vid försäljning under konkurs skall underrällelse inte 
siindas till innehavare av fonlran med förmånsriiU enligt 12 och 13 §§ FRO, 
dvs. innehavare av lönefordran, men däremot till konkursförvaltaren. Har 
vid försäljning under konkurs anslutningsrält utövats, skall underrättelse 
härom sändas till de sakiigare som nu har niimnts. 

De föreslagna hesltiinmclscrna har godtagits eller Hinmats utan erinran av 
remissinstanserna. Också jag hilriider beredningens förslag. 

I anslutning till hestiimmclsen att innehavare av lönefordran vid försälj
ning under konkurs inte skall underrätlas särskilt vill jag påpeka att jag i 
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det följande i enlighet med förslag av beredningen förordar att konkursför
valtare skall åliiggas att vid exekutiv fastighetsförsiiljning bevaka sådan 
fordran och också atl vid behov föra horgeniirens talan i ärendet. 

2.14.9 Tidsfrister i mål om 11Lmätning m. m. 

För alt åstadkomma en snabb handläggning av utmiitningsmål finns i Ul 
föreskrifter som åfägger de exekutiva myndigheterna att skyndsamt vidta 
vad som på dem ankommer för alt utmätning skall verkställas och för atl 
försäljning av utmätt egendom skall ske. Samtidigt har det angetts visso 
tidsfrister inom vilka utmiilning och försäljning normalt skall äga rum. Ut
mätningssökanden har emellertid möjlighel alt ge anstånd både med utmät
ningsförriiltning och försäljning. De exekutiva myndigheterna kan också un
der vissa förutsättningar meddela uppskov med försäljning av utmätt egen
dom. 

Liksom beredningen anser jag all den tidsmässiga regleringen av utmät
ningsmålen och vad därmed sammanhiinger bör göras till föremål för en all
män översyn i samband med förevarande reform av lagstiftningen om exku
tion i fast egendom. 

I fråga om de tidsfrister inom vilka de olika åtgärderna som ingår i ett exe
kutivt förfarande normalt skall äga rum föreslår beredningen inte någon 
ändring. Sålunda föreslås att utmätningsförrättning liksom f. n. skall hållas 
inom fyra veckor från det att utmiilningsmannen har tagit emot de hand
lingar som behövs för att förrättning skall kunna ske. Vidare föreslås att 
tidsfristen för försiiljning av lös egendom i allmänhet skall siittas till två må
nader från utmätningen smnl för fast egendom, fartyg, luftfartyg och inteck
nade reservdelar till fyra månader från utmätningen. 

Förslaget atl de nuvarande fristerna för utmiilningsförrättning och för
säljning inte skall ändras har godtagits under remissbehandlingen. Från nå
got håll har emelkdid gjorts giillande alt försäljningsfrislen såvitt avser fast 
egendom är för kort. För min del finner jag liksom beredningen inte anled
ning frångå den avvi-igning beträffande tidsfristerna som gjordes vid dessa 
bestämmelsers tillkomst år 1963. 

Som framgår av det redan sagda skall försäljningsfrist beräknas med ut
gångspunkt från tidpunkten för utmätningen. Vid exekutiv försäljning av 
fastighet under konkurs får utgångspunkten i stället vara tidpunkten då 
framställningen om försäljning gjordes. 

I det föregående har jag förordat alt domstols beslut som innebär att ford
ran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom skall ha den verkan 
att egendomen skall anses utmätt. Liksom f. n. när fastighet anses utmätt till 
följd av att fordran har fastställts till betalning bör tidpunkten för framstäl
ningen om försäljning ulgöra utgångspunkt för beräkning av försiiljnings
fristen. 

Självfallet kan del visa sig föreligga hinrler mot att genomföra utmätnings-
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förrällning eller försäljning i:riom de angi\·na tidsfristerna. Tidsfristerna bör 
därför liksom f. IL endasl ange de tider inom vilka utmiilningsförrättning el
ler försäljning normalt skall iiga rum. Beredningen har i fråga om fast egen
dom gett flera exempel på situationer som kan medföra att försäljnings
fristen måste överskridas. Liknande situationer kan givetvis uppstå också 
när det gäller ulmätt egendom av annat slag. 

De nuvarande reglerna ger ntmiilningssökanden möjligheter alt lämna an
slånd med såviil utmälningsförrältning som försiiljning av ulmätt egendom. 
:\"ågon annan begri:insning har inte sli:illts upp iin att en viss längsta tid för 
anstånd har faslslällts. Sålunda giiller att ansökan om ulmiitning förfaller, 
om 11tmiitningssökanden lämnar anstånd med utmälningsförrättning som 
varar ulöver sex månadl'r från den tidpunkt då ulmätningsmannen har tagit 
emot de handlingar som erfordras. Fortfar anstånd med försiiljning utöver 
sex månader från utmiitningen eller från tidpunkt för framsfallning om för
säljning av fast egendom, för.faller utmätningen eller den ulmiitningsverkan 
som betalningsfastställclse i fasl egendom har. 

l\'iir det gäller anslånd med ulmiilningsförriittning föreslår beredningen 
inte någon iindring i vad som nu giiller. Beredningen föreslår däremot vissa 
ändringar i fråga om anslfö1d med försiiljning av ulmätt egendom. Enligt be
redningens förslag skall del alllid ankomma på de exekutiva mynclighelerna 
att fatta beslut om anstånd rnccl försiiljning. Den nuvarande bestämmelsen 
att utmätning förfaller om a:1ståncl med försiiljning forlfar utöver viss Lid 
har sålunda inte någon molsYar!ghct i beredningens förslag. 

Beredningens förslag att reglerna om anstånd med utmiilningsförrältning 
inte skall iindras har föranlett kritiska ul talanden i några remissyltranden. 
Det har därvid påpckuls att möjligheten atl ge anslånd med ulmiilningsför
rättning f. n. ofla utnyttjas pii. så sätt att utmiitningssökanden i syfte alt ut
öva påtryckning pa gäldeniircn liimnar flera korla anstånd under sexmåna
dersperioden. Del har framhållits alt elt sådant förfarande medför praktiska 
oliigcnhder för utmätningsmiinnen därigenom att de Lvingas bevaka an
ståntlslider samt alt flera gånger i samma mål siilla ut och stiilla in förrält
ning:lr, vilket iir elt omfallanclc och tidskriivandc arbete. För att delta skall 
undvikas föreslås bl. a. alt en ordning som motsvarar den som beredningen 
har tiinkt sig hetriiffandc anstånd med försäljning av utmiitl egendom skall 
införas också belriiffande anstånd med ulmiitningsförrätlning. 

Enligt min mening iir det angefaget att ntmiilningssökande borgeniirers 
möjligheter alt ge anstånd m cd u lmiitningsförrättning inte inskriinks i för
hållande till vad som nu gäller. Framför allt för giildeniirer mol vilka an
sökan om utmätning riktas n1en också för de exekutiva myndigheterna kan 
del vara en fördel om ulmiitningssökandena får ge anstånd med utmätnings
förrättning utan att skiilen för anstånd underkastas någon prövning. Lik
som beredningen och det hell överviigande flertalet remissinstanser anser 
jag sålunda att det också i fortsättningen hör stå öppet för utmiitnings-



Kungl. Maj:ts proposition nr 20 år 1971 183 

sökanden att lämna anstånd mecl utmätningsförrättning med endast den 
begriinsningen att ansökningen om utmätning förfaller om anståndet fort
far Hingre tid än sex månader. 

Avgörandet i frågan om försäljning av utmätt egendom skall uppskjutas 
kan inte på samma siitt som när del gäller ulmiitningsförrätlningen över
Eimnas till ulmätningssökandens fria skön. Hiinsyn måste också kunna tas 
lill giildeniirens intressen. Enligt gällande riilt kan detta sägas ske genom att 
det vid sidan om utmälningssökandcns hefogcnhet att lämna anstånd finns 
regler som ger de exekuliva myndigheterna befogenhet att bevilja uppskov 
med försäljning. Uppskov kan sålunda medges dels när det finns särskild 
anledning antaga alt utmätt egendom kommer att siiljas till underpris, dels 
niir gäldeniiren av siirskild orsak huvudsakligen ulan egen skuld råkat i till
fälliga hclalningss\"årigheler dels niir i övrigt synnerliga skäl talar för upp
skov, allt uncler förulsilltning att ulmälningssökandens riitt till betalning 
inte iiventyrns eller hans riilt på annat sätt otillhörligl siitts åt sidan. 

Liksom beredningen anser jag att den nuvarande ordningen med både an
stånd som lämnas av utmätningssökanden och uppskov som meddelas av 
exekutiv myndighet hör ersiittas med bestiimmelser som alltid ligger i de 
exekutiva myndigheternas hand att heslnta i frågan om försiiljning av ut
mätt egendom skall anstå. Den avviigning mellan olika partsinlressen som 
kan siigas komma lill uttryck i nuvarande regler bör samtidigt i huvudsak 
behållas. 

llefogenhcten alt meddela anslåncl hör givetvis åvila den myndighet som 
det åligger alt ombesörja den exekutiva försäljningen. Niir det giiller utmiitt 
lös egendom i allmänhet bör det således vara utmiitningsmannen som med
delar anstånd, medan motsvarande uppgift i fråga om fastighet samt fartyg, 
luftfarlyg och intecknade reserwlclar till lnftfarlyg hör ligga på öE. 

Anstånd bör, som beredningen förutsätter, inte kunna komma i fråga annat 
än efter begäran av utmiitningssökanden eller giildenären. Fiirfarandct måste 
emellertid geslallas på skilda siilt beroende på om det iir sökanden eller giil
deniiren som begär anstånd. 

En begäran om anstånd med försiiljning från sökandens sida bör regelmiis
sigt beviljas. Endast om siirskilda skäl talar mot anstånd bör begäran avslås. 
Om giildeniiren begiir anstånd hör sökanden, i enlighet med beredningens 
förslag, alltid få tillfiille yllra sig, innan beslut fattas. Elt mcdgivan<le från 
sökandens sida hör därvid. bedömas på samma siitt som om han själv begiirt 
anstånd. Utan sådant medgivande bör gäldenärs begäran om anstånd bifallas 
endast om särskilda skäl föreligger. 

Beredningen har som skiil för att viigra anstånd som har medgetts av ut
miitningssökande anfört att auktion på den ifrågavarande egendomen redan 
har blivit utlyst. Jag delar beredningens nppfatlning alt anstånd i ett sådant 
låge inte bör medges annat än om mycket starka skiil föreligger. Att, som nå-
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gon remissinstans förordar, helt stänga möjligheten att på begäran eller efter 
medgivande av sökanden inställa en utlyst auktion anser jag inte vara lämp
ligt. Liksom beredningen vill jag emellertid betona alt det inte bör få före
komma att auktion utsätts och inställs vid upprepade tillfällen. Det kan i det 
sammanhanget påpekas alt sökanden alltid har möjlighet atl genom återkal
lelse av utmätningen åstadkomma att förfarandet nedläggs och utlyst auk
tion insUills. 

För prövningen av om anstånd bör lämnas utan att sökanden har medgett 
det bör ledning kunna hämtas i de nuvarande bestämmelserna om uppskov 
med försäljning. I en sådan ~;ituation bör anstånd sålunda kunna medges på 
de grunder som nu kan åberopas för uppskov. Samtidigt bör emellertid gälla 
att anstånd inte får leda lill alt sökandens riilt Lill betalning äventyras eller 
alt hans rätt i övrigt åsidosiitts. 

Som beredningen har förordat bör det beträffande fastigheter och lös egen
dom i allmänhet fastställas vissa tidsgränser för anstånd med försäljning 
som inte utan synnerliga skäl får överskridas. En sådan tidsgräns för an
stånd beträffande fastigheter hör, i enlighet med rnd beredningen föresla
git, kunna sättas till ett år och i fråga om lös egendom Lill sex måna<ler 
från utmätningen. Jag delar också heredningens uppfattning att någon mot
svarande tidsgräns inte behövs i fråga om anstånd med försäljning av luft
fartyg och intecknade resen-delar till luflfartyg, eftersom några längre an
ståndstider knappast kan tiinkas komma i fråga betriiffande sådan egen
dom. Samma skäl kan, som har påpekats i ett par remissyttranden, också 
anföras för alt underlåta a:t sätta ut en tidsgräns för anstånd med för
säljning av fartyg som avses i 94 § UL. I avbidan på alt den pågående över
synen av reglerna om exekutiv försäljning av fartyg slutförs bör emellertid 
enligt min mening samma tidsgräns som förordas belräffande anstånd med 
försäljning av fastighet, dvs. elt år efter utmätningen, kunna faststiillas 
också beträffande sådana fartyg. 

Reglerna om tidsfrister för utmätning och försäljning av utmätt egendom 
samt om anstånd med sådana åtgärder är f. n. inte tillämpliga vid indriv
ning av skatter, böter och andra offentligrättsliga fordringar. 

Flera remissinslanser har tagit upp frågan i vad mån undantag från de 
nu föreslagna besfämmclserna bör göras betriiffande indrivning av skatter, 
höter och liknande. Därvid har framhållits alt det skulle innebära en skärp
ning av indrh-ningsförfarandel om undantag inte görs. 

Frågan om det tidsfristsystem och de begränsningar i anståndmöjlighe
lerna som den föreslagna ordningen innefattar bör gälla i allmänna mål hör 
inte tas upp till omprövning i delta sammanhang. I departementsförslagel 
har således de allmänna målen undantagits från tillämpningen av bestäm
melserna om tidsfrister och anstånd. 
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2.14.10 Former för realisation av utmätt fast egendom 

Genom ändringar i UL, som trädde i kraft den 1 juli 1967, infördes flera 
bestämmelser i syfte att öka möjligheterna att uppnå tillfredsställande eko
nomiskt utbyte vid exekutiva försäljningar eller i rnrjc fall motverka att ut
mätt egendom säljs till mulerpris. Beshimmelserna rörde hl. a. formen för 
försäljning av nhniitt egendom. I fråga om lös egendom öppnades sålunda 
möjlighet alt verksliilla försiiljning inte bara på auktion utan också under 
hand (96 a § UL). Sådan underhandsförsäljning får ske om det framstår som 
sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås diirigcnom. ~iir det gäl
ler fast egendom infördes bcstfönmclser som gör del möjligt alt sälja tillbe
hör till utmiill fastighet för sig och chircfler fastigheten i övrigt, niir della 
från ekonomisk synpunkt och i övrigt framstår som liimpligarc iin en försälj
ning av fastigheten och alla dess tillbehör i ett sammanhang (100 a § UL). 
Tillhehörsförsiiljning skall ske i den ordning som giiller för uhnätt lösöre, 
vilkel innebiir atl elen kan ske på auktion eller under hand. Såväl i fråga om 
fast som lös egendom infördes samtidigt besliimmelser som gör clct möjligt 
för den som förriittar exekutiv auktion att vägra godla inrop, om det iir san
nolikt all avsevärt högre köpeskilling kan uppnås (n3 § 2 mom. och 12() § 3 
mom. UL). Besliimmelserna om si"irskild försäljning av faslighetstillbehör 
och om riitt all viigra godla inrop när fastighet bjuds ut på auktion har, i 
sakligt hänseende oföriindrade, tagits in i beredningens förslag till lag om 
exekutiv försäljning av fast egendom. 

Som framgår :w vad jag nu har sagt berörde de iindringar i VL, som ge
nomfördes år 1967, inte siiltct för exekutiv försåljning a\' fastighet i annat 
avseencle iin all siirskilda regler om fastighctstillbchör infördes. Nu liksom ti
digare gäller sålunda att försiiljning av sjiilva fastigheten bara kan ske på 
offentlig auktion som verksliills av öE (89 och 97 §§ UL.l. 

Beredningen har i sitt nu aktuella betiinkande tagit upp frågan om det, på 
samma sått som redan har sketl heldiffancle lös egendom Lör öppnas möj
lighet att också siilja utmätt fastighet under hand i sliillet för på auktion. 

Vid sina överväganden i denna fråga har beredningen funnit alt det ibland 
bör vara rnöjligl all få ul mera för en fastighet om den får bjudas ut till för
siiljning under hand. Beredningen anser emellertid att underhandsförsälj
ning inte lämpar sig så bra som försiiljningsfonn i mer komplicerade fall. I 
fall då försiiljningen riiltsligt sett är mycket enkel och då fastigheten inte är 
högt belånad bör del emellerlid enligt beredningen vara en fördel om under
handsfiirsåljning kan ske. Beredningen. har därför föreslagit regler som in
nebår, att utmätt fastighet får säljas under hand, om det år tillförlitligt ut
rett ''ilka fordringar och riilligheter som belastar fastigheten och under
handsförsäljning finnes ''ara mera åndamålsenlig än försäljning på auk
tion. 

Under remissbehandlingen har flertalet remissinstanser anslutit sig till be-
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redningens uppfattning. En allmtin åsikt bland de positiva remissinstanserna 
iir sålunda, all underhandsförsäljning l.Jör kunna ske i sådana okomplicerade 
fall som beredningen åsyftar men att försäljning på auktion måste vara det 
normala försäljningssätlel. 

I flera remissvar framförs emellertid kritik mot förslaget att göra det möj
ligt att sälja ulrnält fastighet under hand. Det har dänid framhållits att det 
vi<l exekutiv försäljning av fastighet är viktigt att försäljning sker med till
lämpning av ett i lag noga reglerat förfarande. Vidare har framhållits att 
underhandsförsäljning l.Jara kommer atl kunna nlnyttjas i enstaka undan
tagsfall och att det därför framslår som onödigt att öppna möjligheter att 
an vända denna försälj ningsform. 

Enligt min mening är det niir det giiller utmätt fast egendom, som ofta ut
gör ett viktigt förmögenhetsobjekt, särskilt angeläget att man utformar reg
lerna om hur försäljningen skall ske så att de ger möjligheter att i det en
skilda fallet uppnå ell så tillfredsställande ekonomiskt resultat som möjligt. 
Från denna synpunkt är det önskvärt alt införa regler som medger att utmätt 
fastighet bjuds ut till försäljning under hand. I vissa fall kan därigenom på 
ell bättre siitt iin vid försäljning på auktion skapas förutsätlningar för ett 
marknad.smiissigt pris för fastigheten. 

Tydligt i:ir emellertid att utrymmet för att anYiinda underhandsförsäljning 
som försäljningsform när det giiller utmätta fastigheter är begränsat. I fall 
då förhållandena är komplicerade, som då förfarandet rör många rätts
ägare med mot varandra stridande intressen eller då del föreligger sv:.°trighe
tcr att utreda vilka fordrin1:;ar och rältlgheler som belastar fastigheten, är 
det inte lämpligt eller önskvärl atl man frångår del formbundna förfarande 
som auktionsförsäljning innebär. Jag delar sålunda beredningens uppfall
ning att försäljning under hand inle är en försäljningsform som lämpar sig 
för komplicerade fall. 

Det förhållandet alt användningsområdet på delta sätt måste vara begrän
sat bör emellertid enligt min mening inte leda till att man avslår från att in
föra försäljningsformen. Liksom beredningen och flertalet remissinstansc·r 
anser jag att de fördelar som denna försfrljningsform kan erbjuda bör kunna 
tas lill vara i sådana fall då försäljningen rättsligt sett framstår som enkei 
och då förhållandena också i ÖYrigt iir okomplicerade .. Jag delar sålunda be
redningens uppfattning all regler hör införas som medger att denna försälj
ningsform får anviindas också beträffande utmiitla fastigheter. Jag vill emel
lertid framhålla alt jag inle räknar med att underhanclsförsiiljning skall bli 
någon särskilt rnnlig företeelse. Försäljning på auktion torde sålunda också i 
forlsi.i.Llningen få ses som det normala sättet för försäljning :n- utmätta fas
tigheter. 

Av vad jag redan anfört framgår att jag liksom beredningen anser alt un., 
derhandsförsäljning av en utmätt fastighet bör föregås av en prövning, som 
visar att försii.ljning i denna ordning framstår som fördelaktig. Vid denna 
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prövning bör för- och nackdelarna med de olika försäljningssätten vägas mot 
varandra. Självfallet kommer härvid frågan vilket av dem som kan vara äg
nat att leda till det biisla ulbylet i förgrunden. Enbart del förhållandet alt det 
finns anledning att anta alt en högre köpeskilling kan uppnås genom under
handsförsäljning av fastigheten iin om den säljs på auktion kan emellertid 
inte vara avgörande för frågan om fastigheten hör bjudas ut under hand. 
Som jag nyss nämnde är underhandsförsäljning inte en försäljningsform 
som lämpar sig för fall då förhållandena från olika synpunkter sett är kom
plicerade. I sådana fall hör diirför underhandsförsäljning inte komma i 
fråga, även om det finns skäl att anta att försäljning i den ordningen 
skulle kunna leda till bättre ulbyie än auklionsförsäljning. A andra sidan 
kan det i något fall framslå som fördelaktigt att sälja fastighet under hand, 
trols alt del är lveksamt om försäljning i den ordningen kommer att medföra 
att högre pris uppnås än om försäljningen sker på auktion. Det kan exempel
vis visa sig att del är möjligt att snabbt slutföra del exekutiva förfarandet om 
underhandsförsäljning får ske. Är försiiljning under hand inte utesluten av 
annan orsak, hör då det förhållandet att osäkerhet råder i frågan om man 
kan få ul mera vid auklion inte utgöra något absolut hinder mot att under
handsförsiiljning sker. Att försäljning under hand av ntmäll fastighet på 
detta siilt får föregås av en allmän Eimplighctsprövning bör komma till ut
tryck genom att del, i enlighet med vad beredningen har föreslagit, som för
utsättning för att denna försiiljningsform skall få användas föreskrivs att 
den framstår som mer ändamålsenlig än försäljning på auktion .• Jag bitriider 
sålunda inle den av några remissinstanser framförda uppfattningen att det, 
liksom i fråga om underhandsförsäljning av lös egendom, också beträffande 
utmätt fastighet bör föreskrivas att försäljning under hand får ske bara om 
det är sannolikt att avsedrt högre köpeskilling kan uppnås därigenom. 

Det kan sättas i fråga om man som förutsättning för att fastighet skall få 
säljas under hand bör föreskriva alt försök först skall ha gjorts alt sälja fas
tigheten på auklion. Om ett sådant kra\' ställdes, skulle man kunna skapa ett 
goll underlag för bedömningen om underhandsförsiiljning iir en tindamål
senlig försäljningsform. :\Iot delta kan emellertid hävdas att ett sådant förfa
rande skulle bli omständligt, tidskrävande och dyrharl. Beredningen har in
te heller förutsatt att försök alt sälja fastighet på auklion skall föregå ett ut
bud av fastigheten till försäljning under hand. Liksom rcmissinslanserna har 
jag inte något alt erinra mot delta sliillningstagande. A andra sidan kan ett 
utrop av fastighet ptt auktion, som inte har lett till försäljning till följd av 
att ett godtagbart bud inte har uppnåtts, utgöra ett skäl att pröva om under
handsförsäljning kan ge ett bällre resultat. :\'ågot hinder mot att efter ett 
misslyckat försök sälja fastighet på auktion gå över till att bjuda ut fas
tigheten under hand bör alltså inte finnas. 

Jag är ense med beredningen om att försäljning under hand av utmätt fas
tighet bör ske i former som så nära som möjligt ansluter till dem som i all-
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mänhet tillämpas vid frivillig försäljning av fastighet. Försäljning under 
hand bör därför i princip inte ha till följd alt några inteckningar blir utan 
verkan eller att upplåtna rätlighcter upphör. Vidare bör köparen åläggas att 
svara för alla fordringar som belastar fastigheten och som inte betalas på an
nat siitt under exekutionen. Delta leder till att man som en ytterligare allmiin 
förutsåltning för att underhrndsförsiiljning skall få ske hör ställa upp alt 
det skall vara utrett vilka forrlringar och riittigheter som belastar fastigheten. 
Om någon säker ulredning i del :wseernlel inle har kunnat åstadkommas, bör 
fastigheten inte bjudas ut till försi:iljning under hand. Också i det avseendet 
ansluter jag mig sålunda lill beredningens förslag. 

Enligt beredningens förslag ankommer det på öE att pröva om förutsätt
ningarna för underhandsförsäljning är uppfyllda och alt besluta om försälj
ning i sådan ordning. Under remissbehandlingen har från några remissin
stansers sida hävdats att öE borde pröva frågan om försäljningsformen bara 
efter framsfällning från rättsägare. Det har också påpekats alt det skulle 
medföra en ökning av arbetsbördan, om det åläggs öE att i varje ärende om 
exekutiv försäljning av fasti:jhet verkställa en sädan pri.irning. I anslutning 
lill detta vill jag erinra om d·~n karaktär av undanLagsföreleelse som försälj
ning under hand av utmätt fastighet skall ha. I det helt iiverviigande fler
talet exekutionsfall som avser fastighet borde det utan någon närmare priiv
ning från öE :s sida stå klart att försäljning urnler hand inte bör kunna 
komma i fråga. Att öE sjiilvmant har att ta upp frågan om försäljningsfor
men kan diirför inte antas komma att föra med sig alt hans arbelsbörda 
ökas nämnvärt . .Jag vill också framhålla att frågan om fastigheten skall bju
das ut under hand bör tas upp Lill prövning på ett så tidigt stadium som 
möjligt under det exekutiva förfarandet. Från den synpunkten sell fram
står det som en fördel att OE kan agera utan alt behöva avvakta initiativ 
från någon rätlsiigares sida . .Jag anser sålunda liksom beredningen att öE, 
när det föreligger anledning diirtill, sjiilvmanl skall la upp frågan om un
derhandsförsäljning. 

Som jag har nämnt förut hör vid underhandsförsäljning :iv ulmätl fastig
het i princip giilla att alla inteckningar som finns i fastigheten kvarstå och 
att köparen åliiggs alt svara för alla fordringar som är förenade med för
månsriil t i fastigheten. Detta innehiir att alla fordringar som giiller i fastighe
ten, ulmätningssökanrlcns inbegripen, och kostnaderna för förfarandet 
måste tiickas av köpeskillingen för alt underhandsförsii.ljning skall få ske. 
Undantag härifrån bör endast gälla för de fall då borgenär, ulmii.tningssii
kanden eller annan avstår från betalning eller får betalning för sin fordran 
ur sådana medel som flyter in under förfarandet i form av avkastning eller 
köpeskilling när tillbehör till fastigheten har sålts för sig. 

Mot bakgrunden av vad som nu har sagts framstår det enligt min mening 
som klart att de borgenärer, som har fordringar som gäller i ulmätl fastig
het, vid en underhandsförsäljning får sina intressen tillgodosedda på sådant 
sätt alt det inte iir påkallat att som allmän förutsättning för alt underhands-
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försäljning skall få ske ställa upp att de skall ha godkänt försäljningsvillko
ren. Del finns inte heller anledning att föreskriva att de skall ges tillfälle att 
yttra sig innan fastigheten bjuds ut till försäljning under hand. I sistnämnda 
avseende intar emellertid ulmätningssökandcn en särställning. Ulmälnings
sökanden skall också i fortsättningen svara för kostnader för förfarandet i 
den mån de inte kan utgå ur den utmätta fastigheten. :\led tanke på bl. a. 
detta framstår del som lämpligt att hans mening skall inhämtas innan fastig
heten bjuds ut Lill försäljning under hand. 

Jag vill i sammanhanget påpeka alt det förhållandet att det inle åläggs 
öE alt höra andra borgenärer än ulmälningssökanden innan fastighet bjuds 
ut till försäljning under hand givetvis inte utesluter att öE i tveksamma fall 
på lämpligt sätt inhämtar deras mening beträffande försäljningsformcn. 

Också i fråga om rättigheter som belastar utmätt fastighet hör, som jag 
förut har antytt, principen vara alt de skall stå kvar om fastigheten säljs un
der hand. Detta bör giilla som försiiljningsvillkor, oavsett om fråga är om 
inskriYna riitlighetcr eller inte. 

Beredningen har framhållit att muntligt upplåtna rättigheter inte beak
tas vid exekutiv auktion och diirför hör kunna lämnas utan avseende också 
vid försäljning under hand. Denna uppfattning har liimnats utan erinran un
der remissbehancllingcn. Också jag anser att det förhållandet alt man siiljer 
utmiitt faslighel under hand inte hör föra med sig all rättigheter som 
grundar sig på muntliga upplåtelser får ett skydd som de inie har vid auk
tionsförsäljning. För att riittighcl skall skyddas vid underhandsförsäljning 
hör alltså liksom vid auktionsförsiiljning fordras att det föreligger skriftlig 
upplåtelse. 

Enligt beredningens förslag skall iigaren till uhniitt fastighet godkiinna 
försiiljningsvillkoren innan underhandsförsiiljning får ske. Del förutsätts 
också att han skall få Lillfiille all yllra sig, innan fastigheten bj nds ut Lill för
säljning under hand .. fog delar uppfattningen all fastigheisiigaren på delta 
siilt hör tilliiggas ett stort inflytande på valet av försiiljningsform. Ägaren hör 
sålunda kunna mots2itta sig en försäljning unclcr hand, om han hcclömcr clcl 
som möjligt alt man genom att bjuda ul fastigheten på auktion kan uppnå 
ett hi_igre pris. Emellertid hör, som beredningen har framhållit, kravet på 
iigarens godkännande inte upprätthållas, om faslighelen redan har bjudits 
ut på auktion men inte kunnat säljas på grund av att ett godtagbart inrop 
inte har skett. Kan man i sådant fall uppnå ell bättre pris genom alt bjuda 
ul fastigheten under hand, bör ägaren inlc kunna hindra alt försäljning sker. 

Beredningens aYsikt iir atl öE, om ulmiitl fastighet skall bjudas ut under 
hand, rcgclndssigt skall överliimna Lill fastighetsmäklare att ombesörja ut
budet. Även enligt min mening iir en sårlan ordning lämplig. Fördelen med 
försiiljning under hand är just, att försäljning i den ordningen ger möjlighet 
alt bjuda ut utmiilt faslighel pft samma siilt och i samma former som annan 
fastighet och all det därigenom blir möjligt att få ut det pris som fastigheten 
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betingar på allmänna marknaden. Emellertid kan det, som beredningen på
pekar, i vissa fall vara lämpligt att öE själv fordrar in anbud, t. ex. från stat
liga eller kommunala myndigheter, som kan antas vara intresserade att köpa 
fastigheten. Att öE agerar på delta sätt torde emellertid bara kunna före
komma i enstaka undantagsfall. 

Under remisshehandlingen har från något håll uttryckts farhågor för att 
utbud av utmätt fastigllct till försäljning under hand kan medföra ökad tids
utdriikt. Jag vill i anledning därav framhålla, alt frågan hur det exekutiva 
förfarandet tidsmiissigl påverkas om fastigheten bjuds ut under hand måste 
beaktas vid öE:s bedömning av om underhandsförsäljning framstår som 
en ändamålsenlig försäljningsform. I de fall då en fördröjning av förfarandet 
kan beräknas uppstå får del la vägas mot de fördelar som underhandsför-· 
säljning kan medföra. Har det förordnats att fastighet skall bjudas ut till 
försäljning under hand, bör öE vidare enligt min mening avbryta förfarandet 
och i stället föranstalta om ~rnktionsförsäljning om c!et inte visar sig möj Iigt 
att inom rimlig tid uppnå ett godtagbart anbud. ~ågra generella anvisningar 
torde inte kunna ges i det a\'seendet. Frågan hur länge försök att sälja fas
tighet under hand skall pågå iår bedömas från fall till fall. 

I 7 kap. UL ges bestämmelser om t Yångsförvallning av utmätt fastighet. 
Bestämmelserna innebär att sådan förvaltning kan anordnas, om en utmätt 
fastighet inte har kunnat säljas. Emellertid kan förordnande på ulmätnings
sökandens begäran också anordnas utan att något försiiljningsförsök har 
gjorts. Tvångsfönallning iJrnebiir all fastigheten ställs under vård av en 
syssloman och alt dess avkastning används dels till att betala räntor och 
andra årligen upplöpande belopp, dels till belalning av sökandens fordran. 

Beredningen anser att det inte finns lillriiekliga skiil att behålla inslitulct 
hångsförvaltning som en realisationsform vid sidan av försäljning. Bered
ningens uppfattning har stöd i en enhtillig remissopinion. 

De skäl som beredningen har anfört för att inte ha någon motsvarighet till 
de nuvarande bestämmelserna om tvångsförvaltning finner jag vara bärande. 
Det förhållandet att tvångsförvaltning endast förekommer i några enstaka 
fall ärligen visar, att institutet inte fyller någon påtaglig praktisk funktion. 
I likhet med beredningen am:er jag sålunda alt bestämmelserna om tvångs-· 
förvaltning kan ulgå genom att 7 kap. UL upphävs. 

I sammanhanget vill jag erinra om att departementsförslaget, liksom gäl
lande lag och beredningens lagförslag, innehåller besliimmelser som gör det 
möjligt att förordna sysslonu,n att förvalta utmätt fastighet, om det kan he
faras att ägaren vanvårdar den eller på annat sätt åstadkommer att den för
sämras i större mån. Vidare :innehåller förslaget hestiimmelser som innehår 
att avkastning av utmätt fastighet kan uppbäras av öE eller särskilt förord
nad syssloman. 
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2.14.11 E.relmtiv auktions inverkan på inteckningar 

När det giiller principerna för exekutionens inverkan på inteckningar inne
bär den nm·arande ordningen alt inteckning som faller utom lägsta budet 
upphör att gälla. Gemensam inteckning blir i princi.p utan verkan i den för
sålda fastigheten även om den ligger inom lägsta budet. Den i JB 1966 före
slagna ordni.ngen på detta område innebär att inteckning blir utan verkan 
endast lill belopp som enligt sakägarförteelmingen inte täcks av köpeskil
lingen. l\Iotsvarande gäller när gemensamt intecknade fastigheter säljs enligt 
gemensam sakiigarförteclming. I övrigt förlorar inteckningen sin verkan. 

Beredningen har ansett att man bör gå elt steg längre i strävandena alt 
bevara befintliga inteckningar och föreslår alt öE skall kunna förordna alt 
äYen inteckningar som faller utom köpeskillingen skall gälla. Deila skall 
gälla även i fråga om gemensam inteckning om försäljningen avser alla fas
tigheter och sker enligt gemensam sakägarförteclming. I sådana fall niir ge
mensamt intecknad fastighet säljs för sig eller efter särskilda utrop får för
ordnande att inteckning fortfarande skall gälla meddelas endast i fråga om 
belopp som faller inom köpeskillingen. 

I samband med förslag lill vissa ändringar i bl. a. 6 kap. JB, som behandla
des i Jll 196$!, Log föredragande deparlementschefen upp frågan om de av be
redningen föreslagna bestämmelserna om alt öE i vissa fall skall kunna för
ordna att inteckning allljämt skall gälla och anförde att bestiimmelserna 
borde läggas till grund för lagstiftning. Så har även skett i det slulliga för
slaget till JB (j fr 6 kap. 12 §). De erinringar som i ett par remissyttranden 
anförts i denna fråga och som går ut på alt inteckningar som faller utom köpe
skillingen inte är sunda kreditobjekt och att öE :s arbetsbörda ökas har så
lunda inte föranlett att beredningens förslag frångåtts. Någon prövning av 
intecknings kredilYärde sker inte i samhand med att inteckning beviljas och 
öE har givetvis inte heller något ansvar i detta avseende vid förordnande alt 
inteckning fortfarande skall gälla. Någon niirmare prövning av ett yrkande 
om förklaring att inteckning fortfarande skall giilla torde i allmänhet inte 
heller behöva göras. 

När det g~iller frågan vad som vid exekutiv försiilj ning bör betalas kon
tant och vad som kan stå kvar som lån i fastigheten innebär beredningens 
förslag i huvudsak samma ordning som elen som gäller nu. Om borgenär inte 
begärt kontant betalning och inteckning inte heller av särskilda skäl skall 
vara utan verkan, skall sålunda lån som faller inom det före försäljningen 
bestämda s. k. skyddsbeloppet avräknas på köpeskillingen. Förre ägarens 
personliga betalningsansvar mot långivaren kvarstår och nye ägaren blir inte 
betalningsskyldig för lånet. Om lånet faller utom skyddsbeloppet, har borge
nären rätt till kontant betalning och förre ägaren befrias från sitt betalnings
ansvar. 

Den av beredningen föreslagna ordningen har allmänt godtagits under re-
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missbehandlingen. I ell remissyllrande har dock förordals att förre ägaren 
alltid skall bli fri från sin personliga betalningsskyldighet i fråga om lån som 
faller inom skyddsbeloppet. 

För egen del anser jag, liksom beredningen, att det skulle innebära ett åsi
dosiiltande av borgenärens rält all föreskriva atl lån skall slå kvar även om 
förre ägarens personliga hetdningsansvar skulle upphöra. Ett sådant resultat 
bör liksom hittills vara beroende av alt uppgörelse hiirom kan träffas med 
borgenären. En sådan uppgörelse är givetvis i sin tur beroende av ,·ilka möj
ligheter borgenären har att få betalning hos <len nye iigaren. 

Enligl 6 kap. 3 § JB är borgenär för fordran som iir förenad med panträtt i 
fastighet berättigad atl vid utsökning få betalning intill pantbrevets belopp 
med den företrädesrätt inteckningen medför enligL lag saml att ur pantbre
vets tillägg utfå ränta på kapitalbelopp inom pantbrewts belopp, för skade
stånd på grund av förtida hdalning samt för ersiitlning för indrivningskost
nad och annan kostnad som föranleds av fordringsförhållandet. i\Ied tanke 
på de fall niir horgcniircns fordran översliger panlbrcvels belopp har bered
ningen föreslagit en besEimmclse alt borgenär som har pantbrev ej efter fas
tighetens fiirsäljning knn mot köparen göra giillande panlri:il t i fastigheten 
för större fordran i:in som avräknats på kiipeskillingen jämte utfäst ränla 
där{t från tilltriidesdagcn samt framtida skadcst:l.nd och ersfötning som av
ses i 6 kap. 3 § JB. Givetvis hör den principen giilla att köparen a!clrig skall 
skall kunna bli skyldig alt s..-ara för köpeskillingen mer iin en gång. 

När det giiller skadestånd på grund ay förtidu betalning har beredningen 
anfört att frågan bör vara beroende av överenskommelse som borgenären 
och köparen träffar om Ö\'ertagande av lånet i fråga. övertar köparen lå
net p:l oförändrade villkor, skall skadestånd inte utgå. Om diircmot köparen 
får förmånligare villkor än som gällde tidigare, skall skadestånd ntgå i pro
portion till eftergiften. En sådan ordning fr:unst:\r också enligt min mening 
som naturlig. Vid bedömningen av skadesl{mdels belopp blir överenskom
melsen mellan borgeniiren och köparen avgörande. Denna överenskommelse 
skall givetvis företes vid köpeskillingens fördelning. 

:\ven niir det gäller betalning på grund av iigarhypotek ansluter jag mig till 
lagberedningens förslag. Delta innebiir att iigarhypotek alltid utan särskilt 
yrkande betalas kontant och att tillägg inte skall beräknas på ägarhypotek i 
andra fall iin när iigarhypolckcl blivit utmätt. 

Frågan om inyerkan på inteckningar vid underhandsförsäljning enligt be
redningens förslag hiirom hehancllas i det följande. 

2.14.12 Krelwliv auktions inuerkan på riitli9heter 

Beredningens förslag innehåller i fråga om rättigheters stäiining vid exe
kutiv försäljning åtskilliga ändringar i förhållande till gällande rätt. De 
föreslagna bestämmelserna :;yftar till att stärka rätlighctshavarnas sliillning. 
Sålunda föreslår beredningen att rättigheter som inte kan antas belasta fas-
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tighetcn till beaktansvärd skada för innehavare av fordran med bättre rätt 
skall förbehållas vid försäljningen även om de har sämre förmånsrätt än den 
fordran för vilken fastighclen skall säljas. För att ge en bättre ställning även 
åt rättigheter som inte kan förbehållas på grund av dessa bestiimmelscr före
slår beredningen all utropsonlningen föulras så all fastigheten först utropas 
utan förbehåll om rältighetens beslånd och <liireflcr med sådant förbehåll. 
Belastas fastigheten av flera rättigheter, skall enligt förslaget fastigheten ut
ropas med successivt ökande belastning av rättigheten för att slutligen utro
pas med förbehåll för samtliga rätlighelcr. 

Beredningens förslag atl stärka rättighclshavarnas sliillning har godtagits 
av flertalet remissinstanscr. Atskilliga remissinstanscr, .däribland flera läns
styrelser, har dock förordat alt den nuvarande ordningen behålls. Som skäl 
härför har anförts att. förmånsrätten mclbn en rättighet och cxekutionsford
ringen bör vara avgörande för frågan om en rättighet skall }1cstå efter cxclrn
tiv försiiljning. Rctriiffande arrende- och hyresriitter tillgodoses rättighetsha
varnas intressen dessutom genom lagstiftningen om besittningsskydd. 

Om en rättighet skall bestå efter en exekutiv försäljning, medför delta ofta 
all fastigheten får säljas för ett liigre pris än om fastighelen kan säljas utan 
alt belaslas av riitlighclen. I princip bör därför frågan om rällighetens be
stånd avgöras av rättighetens läge i förmånsrättsordningen. Förhållandena 
kan emellcrlid ofla vara sådana all en rtiltighet inle utgör någon nämnvärd 
belastning, t. ex. om utövandet inlc innebär någon olägenhet eller om ett pe
riodiskt utgående vederlag utgör full kompensation för olägenheten. I sådana 
siluationcr finns det inte någon anledning alt rättigheten skall uppoffras vid 
exekutiv försäljning .. Jag delar beredningens uppfattning alt de nuvarande 
reglerna kan medföra risk att rättigheter i sädana silualioncr som här an
getts uppoffras i onödan. 

Som framhållils under remisshehandlingen har vissa rättighelshavarc en 
siirst:illning på grund av reglerna om besittningsskydd. Så är fallet beträf
fande vissa arrende- och hyresräller. I 8-12 kap .. JB har tagits upp regler 
som innebär att direkt besittningsskydd, dvs. rätt till förlängning av avta
let, i vissa fall föreligger vid jordbruksarrcndc, bostaclsarrende och vid hyra 
av bostadslägenhet, medan indirekt besillningsskydd, dvs. rätt till ersätt
ning vid avtalets upphörande, i vissa fall föreligger vid anliiggningsarrcnde 
och vid hyra av annan ltigenhcl än bosladslägenhet. I samlliga fall kan besitt
ningsskyddet göras giillandc iiven efter en exekutiv försiiljning. För dessa 
rötiighetcr innebär ifråga,·arundc regler om rättighets bestånd vid exekutiv 
försäljning all frågan om förEingning eller ersättning kan uppkomma under 
en löpande avfolspel"iod till följd av uppsägning efter exekutiv försäljning. 

Den omständigheten alt vissa rättighetshavarc kan göra giillande besill
ningsskydd även i förhållande till den som förviirval faslighelen på exekutiv 
auktion ulgör enligl min mening inte tillriickligt skäl mot att stiirka rättig-

7 Riksdagen 1971.1 saml. Nr 20 
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hetshavarnas ställning vid exekutiv försäljning. För rättighetshavare med 
besittningsskydd iir det inte utan betydelse om uppsägning kan ske under 
den löpande avtalspcrioden. För andra nyttjanderätter än anende och hyra 
och inte minst för servitut kvarstår vidare behovet av en starkare ställning 
vid exekutiv försäljning .. Jag ansluter mig därför till beredningens stånd
punkt att rättigheter bör bestå oberoende av exekutiv försäljning i större ut
sträckning än som lir fallet f. n. 

De bestämmelser i beredningens förslag som främst är ägnade att stärka 
rättighetshavarnas slfillning går ut på att rältighel som inte kan antas be
lasta fastigheten till beakfanSYärd skada för innehavare av fordran med 
bättre förmånsrätt alltid skall förbehållas. Förslagets utformning har i all
mänhet lämnats utan erinran under remissbehancllingen. I några remissytt
randen har emellertid anförts att den bedömning av rättighetens inverkan på 
övriga rättsägares ställning som här-läggs på öE kan vara vansklig att giira. 

För egen del anser jag att den av beredningen föreslagna ordningen ger 
goda möjligheter att stärka rättighetshavarnas ställning. En oskadlighets
prövning av angivet slag är dock som framhållits under remissbehandlingen 
förenad med svårigheter och bör därför ske med försiktighet. Till grund för 
sin bedömning har öE - förutom beskrivning och värdering av fastigheten 
- vad som förekommit vid bevakningssammanträdet. Det bör enligt min 
mening ofta finnas möjlighet att på grundval av denna utredning besluta att 
rättigheten skall förbehållas. Ofta torde förhållandena f. ö. vara sådana att 
borgenärerna inte har anledning motsätta sig att förbehåll sker enligt dessa 
regler. Jag ansluter mig sålunda till beredningens förslag. 

De av beredningen föreslagna reglerna beträffande utropsordningen när 
fastigheten belastas av rättighet har kritiserats under remissbeh::rndlingcn 
från olika synpunkter. Det har anförts att den nu gällande ulropsordningen 
bereder rättighetshavarna tillräckligt skydd samt alt den föreslagna ord
ningen blir komplicerad och svårtilHimpad. 

Enligt min mening finns det fog för den kritik som beredningen riktat mot 
de nu gällande reglerna angående utropsordningen. I praktiken medför den 
nuvarande ordningen med all sannolikhet att rättigheter blir uppoffrade i 
onödan. De av beredningen föreslagna reglerna är enligt min mening ägnade 
att minska riskerna för detta. Den föreslagna ordningen kan 'isserligen 
ibland medföra ett mera komplicerat och tungrott förfarande. Detta är emel
lertid endast fallet när flera riittigheter skall beaktas vid utropet. På grund 
av de tidigare nämnda reglerna om obligatoriskt förbehåll när rättighet inte 
belastar fastigheten till skada för borgenärerna kan dessa situationer antas 
komma att bli mindre vanliga. Jag anser därför inte att det från den syn
punkten finns anledning att behålla den gällande ordningen. På grund av 
det anförda har i departementsförslagct reglerna om utropsordningen när 
fastigheten belastas med riitligheter tagits upp enligt beredningens förslag. 

Frågan om inverkan på riittigheter vid underhandsförsäljning enligt lagbe
redningens förslag härom har berörts i det föregående. 
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3. Motivering till framlagda lagförslag 

3.1. Förslaget till lag om exekutiv försäljning av fast egendom 

Dcparicmcntschcf en. I enlighet med beredningens förslag har i departe
mentsförslaget de regler om försäljning av utmätt fast egendom som nu 
finns i UL brutits ut och fåLt motsvarigheter i en särskild lag om sådan för
säljning. Denna ordning, som har lämnats utan erinringar av det stora flerta
let remissinstanser, innebär alt i UL kommer alt stå kvar reglerna om utmät
ning av fast egendom, om fördelning av medel som flyter in under exekution 
i sådan egendom, om exekutionskostnader, och med något undantag, reg
lerna om fullföljd av talan till högre instans samt att den särskilda försälj
ningslagen kommer att omfatta övriga regler om förfarandet vid fastighets
exekution. Som niinmts tidigare är det beredningens avsikt alt lagen i framti
den, med vissa justeringar, skall ingå som ett kapitel i en ny UB. 

Deparlementsförslaget till lag om exekutiv försäljning av fast egendom 
(FfL) överensstämmer i sakligt hänseende i allt väsentligt med beredningens 
förslag. I terminologiskt avseende ansluter departementsförslaget också till 
beredningens förslag. Sålunda används beteckningarna sakägarförteckning 
och bevakningssammanträde som motsvarigheter till de nuvarande termerna 
borgenärsförteclming och borgenärssammanträde. Vidare används termen 
skyddsbelopp, som i vissa avseenden får samma funktion som "lägsta budet" 
nu har. I deparlementsförslaget förekommer emellertid också termen lägsta 
bud, men då i den mer adekvata betydelsen av del lägsta bud som måsle av
ges vid fastighclsauklion för att fastigheten skall få säljas (jfr 30 § i <leparte
mentsförslaget). Med utmätning av fast egendom åsyftas i förslaget inte bara 
ntmälning av hel fastighet utan också utmiitning av ideell andel av fastighet 
eller av vilikorlig äganderätt till fastighet eller till område av fastighet. Den 
som har begiirt exekution i fastighet benämns utmätningssökande eller, i 
\"issa fall, endast sökande. Fordran för vilken exekution sker kallas sökan
dens fordran eller exekutionsfordringen. Beträffande den person mot vilken 
exekution i fast egendom riktas används beteckningen ägaren (fastighetsäga
ren). 

Departemcntsförslaget saknar motsvadghet till vissa av bestämmelserna i 
beredningens förslag. Beredningens förslag (1 § andra stycket) innehåller så
lunda regeln att bestämmelserna om försäljning av fast egendom också skall 
gälla beträffande tomträtt. Eftersom detta följer redan av 13 kap. 26 § JB, 
har denna regel ansetts obehövlig. Beredningen har vidare i sitt förslag (3 § 
första stycket) angett att med panträtt i fast egendom avses panträtt som 
behandlas i 6 kap. JB. Efter ikrafträdande av JB och FRL kommer termen 
panlriitt i fast egendom att vara så entydig alt någon särskild definition i 
här ifrågavarande lag inte torde behövas. Definitionen har diirför inte 
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tagils upp i deparlemenlsförslaget. I beredningens förslag (3 § tredje 
stycket) har också angetts vad som åsyftas med ri:illighet. I departemenh
förslaget har också denna siirskilda definition fålt utgå. l detla uvses 1acd 
rättighet sådana rättigheter som anges i 7 kap. 1 § .m, dvs. hyra, arrende, 
tomtriitl och annan nyttjandedill samt servitut och rätt till elektrisk kraft. 
I en särskild övergångsbestämmelse har angetts att FfL :s heslämmclser om 
nyLljanderiitt, servitut och eleklrisk kraft också giiller annan sådan rätlig
hel som på grund av upplålel~e enligt äldre lag hesv~irar fast egendom. 

T clepartementsförslagct har förelagils en viss omdisposition av bestiimmel
serna. Särskilt gäller delta besliinunelserna om uppriittande av sakiigarför
teckning och om villkoren vid anktionsförsäljning. Vidare har mellanrnbri
ker förls in i större ntslriickning än i heredningens försiag. Efter inledande 
bcstiimmelser (1-2 §§) följer regler om förberedande åtgärder inför exeku
tiv försäljning (3-5 §§), förvaltning av utmätt fastighet (6-10 §§), tids
frist för försäljning (11 §), utlösningsrätt och anslulningsrält (12-13 §§), 
försäljning av faslighetstillbehör (14-17 §§), åtgärder före försäljning på 
auktion (18-22 §§), bevakningssammanträde (23-24 §§» sakägarförtcckning 
(25-31 §§),villkor för förs~:ljning på auktion (32-37 §§), auktion på fas
tighet (38-44 §§), verkan av auktion (4-5-48 §§),gemensamt inleclrnadc 
fastigheter (49-55 §§),fortsatt inteckningsansvar (56 §),försäljning under 
hand av fastighet (57-61 §~;) samt försäljning av villkorlig rätt till fastig
het eller av andel i fastighet (62--70 §§).Slutligen följer under rubriken slir
skilda bestämmelser några bestämmelser utan inbördes samband (71-74 §§). 

Beredningen har föru tsalt att FfL skall kompletteras med av Knngl. Maj :t 
meddelade tillämpningsföreskrifter. En sådan ordning anser jag vara ända
målsenlig. I samband med att uc särskilda best::immelserna i förslaget berörs 
i det följande kommer i åtskilliga fall att påpekas att komplelterande före
skrifter förutsätts komma att ges i administrativ ordning. Vissa bestämmel
ser i beredningens förslag har funnits vara av sådan karaktär all de bör 
kunna ges i form av tillämpningsföreskrifter, varför de saknar motsYarighct 
i departementsförslaget. 

1 § 

Paragrafens första punkt motsvarar 1 § första stycket i beredningens för
slag. Andra punkten har i lagberedningens förslag sin motsvarighet i 13 § 
sista stycket. 

Departementschefen. Utmätt fast egendom skall enligt gällande rätt säljas 
på offentlig auktion. Sådan auklion skall enligt 97 § 1 mom. UL förrättas av 
ÖE. Jag har i den allmänna motiveringen anslutit mig till beredningens för
slag att försäljning av fast egendom skall kunna ske förutom på offentlig 
auktion också under hand. 

I första punkten av denna paragraf anges att försiiljning av utmätt fast 
egendom skall, oberoende aY vilken försäljningsform som väljs, omhesörjas 
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av öE. Jag vill emellertid erinra om alt frågan om vem som skall ha hand om 
exekutiv försäljning av fast egendom kommer alt bli föremål för ytterligare 
övenäganden av beredningen under det forlsatta arhetel på en ny Ull. 

I paragrafens andra punkt har tagits upp en bestiimmelse om att försälj
ning av ulmiilt fast egendom skall ske på offentlig auktion, om annat inle 
följer av l;j elier 57 §. I sistnii.nmda paragrafer behandlas sii.rskild tillhchörs
försliljning, som kan ske på auktion eller under hand, resp. undcrhandsför
siiljning av sjitlrn fastigheten. 

Niir det giiller formen för auktion har beredningen anför[ att tillviiga
gångssättel med utrop i upp- och avslng, s. k. Dutch auclion, är komplicerat 
och använlis så sällan all allmiinhelen inte först:\r va1l tlet innebär. Bered
ningen anser därför alt auktion alltid skall ske i enbart uppslag. Delta an
ser beredningen inte behöva anges i lagtexten. Under remisshehandlingen har 
inte framförts några erinringar häremot. Vissa remissinstanser anser dock 
att det i lagtexten skall uttryckligt anges alt försii.ljning på auktion alltid 
skall ske genom utrop i uppslag. Jag delar uppfallningen alt det enda tillåtna 
iillviigagångssiiltet vid auktion bör vara försäljning i uppslag, dvs. försiilj
ning efler bud och öwrbml. Någon särskild föreskrift om delta anser jag, lik
som beredningen, inle behövas. Det nu sagda leder till alt föreskriflerna i 
120 § UL saknar motsvarighet i departernenlsförslagcl liksom i beredningens 
förslag. Bestämmelserna i 12 § förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsök
ningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall (UP) om 
Dutch auction kommer härigenom alt sakna belydelse. De föreslås därför bli 
upphävda. 

2 § 

Paragrafens första stycke molsvarar 2 § i lagberedningens fiirslag. Andra 
stycket har i lagberedningens förslag sin motsvarighet i 3 § andra stycket. 

Departcmenf.~cl1efen. Fast egendom kan siiljas exekntivl nncler konkurs 
dels som följd av all egcn<lonlC'n iir utmiilt dels niir konkursförvaltaren enligt 
70 § KL hos öE har begärt exekutiY försäljning av egendom som tillhör kon
kursbo. l första stycket av paragrafen har i enlighet med beredningens för
slag föreskrivits att lagens bestämmelser om exekutiv förs:Iljning av utmätt 
egendom i tilliimpliga delar g~iller niir t•gendom skall säljas exekutivt under 
konkurs. Föreskriften omfattar sålunda båda de niimnda fallen. Påpekas kan 
all det i lagen på olika ställen ges siirskilda regler om försäljning under kon
kurs. 

I 67 § i beredningens förslag har särskilt angetts att fastighelsiigaren före
träds av förvaltaren i fall då fast egendom ingår i konkursbo. Eftersom delta 
får anses ligga i sakens natur, saknar departemenlsförslagel molsvarande 
föreskrift. Beredningen har också i lagen velat ta in en erinran om förvalta
rens åligganden enligt KL när fastighet säljs exekutivt under konkurs. En 
sådan erinran behö-vs enligt min mening inte. I sammanhanget vill jag på-
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peka att bestämmelserna om förvaltarens åligganden i nämnda avseende be
rörs i förslaget li U lag om i:indring i KL (jfr 70 §). 

I andra s-Lycket av paragrafen har föreskrivils att lagens bestämmelser om 
fordran som är förenad med panträtt i fast egendom är tilHimpliga också i 
fråga om den rätt till betalning på grund av iigarhypotek som enligt 6 kap. 
9 § JB tillkommer ägaren. I vissa fall skall ägarhypotek emellertid inte jäm
ställas med fordran som är förenad med panträtt. Detta framgår i så fall av 
de särskilda bestämmelserna i. lagen, såsom av bestämmelserna i 33 § andra 
styckcl, 3L1 § andra slyckct och 58 § första slycket i departementsförslaget. 

3 och 4 §§ 

Paragraferna motsvarar 5 o,~h 6 §§i lagberedningens förslag. 
Depratemcntschcfen. I dep2.rtemenlsförslaget har i 3 § tagits upp bestäm

melser om beskrivning och vi:irdering som skall föregå en exekutiv fastighets
försiiljning. I 4- § finns besliimmclser om utredning angående fastighets rätts
liga förhållanden samt om obelånat pantbrev, som fastighetsägaren kan in
neha. llestföumelscrna har bEhandlats i elt särskilt avsnitt i den allmänna 
motiveringen. 

I 3 § första stycket har beshimmelserna om beskrivning och värdering av 
fastighet sammanförts. I samband därmed har bestämmelserna undergått 
\iss saklig ändring i förhållande till beredningens förslag. I det hänseendet 
får jag hänvisa till vad jag ho.r anförl i den allmänna motiveringen. I andra 
stycket har tagits in si:irbestämmelscn beträffande värdering i fall då en eller 
flera gemensamt intecknade fasligheler sk.all säljas. I deparlcmentsförslaget 
har, i enlighet med vad som har angetts i den allmänna motiveringen, före
skrivits alt värdering av samtliga gemensamt intecknade fastigheter skall 
ske, om en eller flera av dem skall säljas och taxeringsvärde saknas för någon 
av dem. 

4 § första stycket innehåller föreskrifter om utredning angående fastighets 
rättsliga förhållanden. Föreskrifterna överensshimmcr i sak med beredning
ens förslag. I paragrafens andra stycke ges den i den allmänna moiiveringen 
behandlade besliimmclsen om obelånat pantbrev, som fastighetsägaren inne
har. 

Bestämmelserna i 4 § första stycket första punkten och andra stycket inne
bär att faslighetsiigaren skall tillhandahålla handlingar som tjiinar till upp
lysning om fastigheten i rättsligt hänseende och dessutom obelånat pantbrev 
som han kan inneha. Lämpligt torde vara att OE ger den som förordnas att 
utföra beskrivning tn- fastigheten i uppdrag alt avfordra fastighetsägaren så
dana handlingar (jfr nuvarande 79 § UL). 

I 5 § tredje stycket och 6 § tredje stycket i beredningens förslag finns be
stämmelser som innebär dels att känd innehavare av företagsinteckning skall 
underrättas, om ägaren driver näringsverksamhet på fastigheten, dels att fas
tighetsägaren skall underrättas om värderingsförrättning. Dessa bestämmel
ser bör enligt min mening ges i form av tillämpningsföreskrifter. 
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5 § 

Paragrafen motsvarar 7 § i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. I gällande lag saknas bestämmelser för det fall tvist råder 

om äganderältcn till utmätt fast egendom. Däremot infördes genom 1967 års 
ändringar i UL i 100 c § regler för det fallet att del föreligger sådan tvist om 
tillbehör till fast egendom. Kan den som påstår att han äger tillbehör inte 
genast styrka sin rätt, skall sålunda öE, om sannolika skäl visas, hänvisa ho
nom att inom en månad väcka talan mot borgenären och gäldenären. Under
låter han att väcka talan i rätt tid förlorar han sin talan mot borgenären. Bor
genären å sin sida har alltid rätt att själv väcka talan. Slirskild försäljning av 
tillbehör får inte ske förrän tvisten prövats eller tiden för att väcka talan gått 
ut. Är tvistens utgång av väsentlig betydelse för fastighetens värde, får inte 
heller fastigheten säljas dessförinnan. 

Lagberedningen. Enligt beredningens mening kan en ny lag inte med tyst
nad gå förbi den situationen att tvist råder om äganderätten till fasligheten, 
även om det inte ofta torde förekomma att utmätning och sådan tvist sam
manträffar. Beredningen föreslår att bestämmelser om tvist rörande ägande
rätten till faslighetcn och beträffande tillbehör tas upp i en gemensam para
graf. 

Det är uppenbart att tvist om äganderätten kan inverka högst menligt på 
det pris som kan uppnås vid fastighetens försäljning, eftersom den som kö
per fastigheten är utsatt för risken alt fastigheten frångår honom. Även på 
andra sätt kan stora olägenheter vållas, om själva utgångspunkten för auk
tionen är oriktig. Beredningen anser det angeläget, att öE kan åstadkomma 
klarhet i frågan. Om någon påstår bättre rätt till utmätt fastighet, skall öE 
sålunda kunna förelägga honom att väcka talan inom _,iss tid vid äventyr att 
han förlorar sin rätt. Talan skall väckas inom en månad efter det att föreläg
gandet genom öE:s försorg del1:,rivits den som gör anspråk på fastigheten. Ta
lan skall riktas mot såväl utmätningssökanden som den som i ärendet anta
gits vara ägare, dvs. regelmässigt gäldenären. Talan skall väckas vid fastig
hetsforum, dvs. domstol som anges i 10 kap. 10 § RB. 

Beredningen föreslår att öE skall ha diskretionär befogenhet att pröva, om 
det finns skäl att ge sådant föreläggande som nu nämnts. I vissa situationer 
är tvisten ulan slörre betydelse för försäljningen, t. ex. om utmätning skett 
för fordran med förmånsrätt som gäller oavsett histens utgång. Tvisten in
verkar då bara på frågan vem som i ärendet skall representera fastigheten 
och vem som skall lyfta utdelning på ägarhypotek eller eventuellt överskott 
liksom på vissa andra mera sekundära spörsmål. öE skall alltså ge föreläg
gande bara om skäl föreligger därtill. I denna prövning ingår ock.så befogen
het att underlåta föreläggande, om öE bedömer det framställda anspråket 
som ogrundat. Att bortse från anspråket i sådana fall kan dock vålla sådana 
olägenheter att försiktighet måste iakttas. 
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I fråga om tvist om tillbehör till ulmätt fast egendom föreslår beredningen 
att öE skall diskrelionärt pröva, om tvisten är av sådan betydelse alt föreläg
gande bör meddelas. Delta ger öE något större frihet än enligt gällande lag 
som gör föreliiggande obligatoriskt, om sannolika skäl visats. 

Väcks inte talan om äganderätten till fasLigheten eller tillbehör i enlighet 
med föreläggande, ~ir enligt beredningens förslag talan förlorad mot sökan
den, om denne inte sjiilv väckt talan inom föreskriven tid. 

Är tvisten av väsentlig betydelse, får fastigheten inte säljas innan tvisten 
blivit slutligt avgjord -- dvs. genom dom eller beslut som vunnit laga kraft 
- eller tiden för viickande nv talan har gått ut. Den nuvarande bestämmel
sen i 100 c § 2 mom. UL att särskild försäljning av tillbehör inte får ske 
förrän tvist om tillbehören prövats eller tid för talans väckande gåll ut Las 
upp i 16 § i beredningens förslag (jfr 14 §i departementsförslagel). 

Remissyttrandena. Länsstyrelsen i Kopparbergs län efterlyser regler om 
hur öE bör förfara i det fall han finner uppenbart alt den som påstår bättre 
rätt till utmätt fastighet har fog för sin talan. 

Departemcnlschefen. Jag t1.elar beredningens uppfaltning att FfL bör inne
hålla bcstiinunC'lser för det fall tvist råder om äganderällen till fastigheten. 
Beträffande den närmare uUormningen av dessa bestämmelser och reglerna 
om tvist rörande iignnderälten till tillbehör kan jag helt ansluta mig till be
redningens förslag, som i huvudsak liimnats utan kritik av remissinstan
serna. 

Om utmätning av fastighet har skelt för oprioriterad fordran och öE fin
ner att tredje man som påstår sig ha biittrc 6tt till fastigheten har fog för 
sin talan, hör föreliiggande alt väcka talan alltid utfiirdas. Detta får anses 
framgå av hcstiimmelserna i första styckel av paragrafen. Liiget iir emel
lertid ett annat, om tredje man hos öE styrker att han äger byggnad eller 
annat som framstår som tillbehör till utmiitl fastighet. I sådan fall hör före
målet undantas från försiiljningcn ~v fastigheten (jfr prop. 1967: 16 s. 120). 
Delta kan vid försiiljning Jlå auktion ske genom att öE enligt 38 § sär
skilt anger att föremålet inte följer med fastigheten. 

6 ~ 

Denna paragraf motsvarar 8 § i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. När en fastighet utmätts får iigaren i regel sitta kvar på fas

tigheten, ombesörja dess förvallning och tillgodogöra sig avkastningen. En
ligt 80 a § UL, som tillkom i samband med 1967 års ändringar i UL, får äga
ren dock inte minska egendomens värde genom att överlåta tillbehör. Inte 
heller får han annat än för husbehov avverka skog, bedriva grus- eller sten
täkt eller på annat sätl utnyttja naturtillgångarna eller förändra egendomen. 
I övrigt får han i princip tillgodogöra sig normal avkastning av egendomen (1 

mom.). På fastighetsägarens begäran kan öE medge undantag från de upp
ställda förbuden i den mån det kan ske utan intrång i exekulionssöknndens 
rätt och i övrigt är lämpligt (2 mom.). 
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Lagberedningen. Beredningen föreslår i fråga om gäldenärens rätt att till
godogöra sig normal avkastning att denna uttryckligen begränsas till att avse 
tiden fram till dess fastigheten sålts och skall tillträdas av köparen. 

Beredningens förslag innefattar inte något förbud för fastighetsägaren att 
på normalt sätt biirga mogen skörd. Ägaren kan göra detta även under tiden 
mellan auktion på fastigheten och köparens tillträde, om inte annat bestäms. 
Detta får beaktas vid bestämmandet av auktionsvillkoren. öE får sålunda 
enligt beredningens förslag möjlighet att föreskriva att växande gröda och 
annan avkastning skall ingå i försäljningen. Detta blir bindande för ägaren. 

Beredningen framhåller att fastighetsägaren enligt gällande lag är berät
tigad att upplåta rättigheter i den fasta egendomen även efter det att denna 
har blhit utmätt. Denna befogenhet kan emellertid vålla praktiska olägen
heter särskilt i fall då andel i fastighet tagits i mät eller utmätt fastighet har 
förvärvats av gäldenären under villkor som alltjämt gäller. Om andelen eller 
den fastighet som gäldenären innehar med villkorlig rätt skall säljas, är det 
av vikt att utmätningsobjektet inte kommer att efter försäljningen belastas 
av rättighet som upplåtits efter utmätningen. Även i andra fall synes de höra 
till god ordning att gäldenären inte genom upplåtelser av rättighet belastar 
den utmåtta egendomen på ett sätt som vållar onödiga svårigheter vid för
säljningen. Beredningen har därför övervägt ett generellt förbud för ägaren 
att sedan fastigheten blivit utmätt upplåta rättighet till densamma. Det har 
emellertid synts beredningen tveksamt, om ett sådant förbud är tillräckligt 
motiverat. Efter utmätning kan det ibland dra ut på tiden innan försäljning 
kan genomföras. I synnerhet i fråga om hyresfastigheter kan man tänka sig 
praktiska olägenheter av att hyresvärden inte kan sluta hyresavtal m. m., 
även om förbudet förses med dispensmöjlighet för öE. Beredningen har ock
så befarat att ett förbud kan vålla missförstånd i samband med upprättandet 
av sakägarförteckning, om ägaren i strid däremot slutit hyresavtal eller upp
låtit annan rättighet. Vissa regler hur nyltjanderättshavare skall uppsägas 
synes också påkallade, om ett generellt förbud mot rättighetsupplåtelser med
delas. Beredningen har därför valt en mera försiktig väg och föreslår en ut
trycklig bestämmelse alt ägaren inte får upplåta rättighet som går utöver vad 
som är medgivet enligt huvudregeln om fastighetsägarens befogenheter be
träffande utmätt fastighet. Den föreslagna bestämmelsen innebär inte mer 
än en bekräftelse på vad som ändå gäller. Vidare föreslås öE få befogenhet 
alt förbjuda ägaren att upplåta annan rättighet som kan försvåra fastighe
tens försäljning. 

Förbudet för ägaren att minska fastighetens kapitalvärde liksom förbudet 
att upplåta råtligheler kan ibland drabba ägaren onödigt hårt. Beredningen 
föreslår därför - i överensstämmelse med 80 a § 2 mom. UL - möjlighet 
för öE att på begäran av ägaren efter diskretionär prövning medge undantag 
från de uppställda förbuden. Ulmätni.ngssökanden bör höras i ärendet. 

Remissyttrandena. Länsstyrelsen i Kalmar län påpekar att beredningen 
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inte nämnt under vilka förutsäthiingar öE kan föreskriva att växande gröda 
eller annan avkastning skall ingå i exekutiv försäljning av fastighet. Försla
get är i detta hänseende så oklart alt en omarbetning behövs. Beträffande 
förslaget att ö:E skall kunna förbjuda fastighetsägaren alt 'upplåta rättighet 
som kan fötsvåra fastighetens försäljning anser länsstyrelsen att det knap
past torde föreligga skäl för öE att meddela sådant förbud ex offieio. Förbud 
bör kunna meddelas ·bara efter framställning från utmähiingssökandcn eller 
annan borgenär. Hovrätten för Västra Sverige påpekar att beredningen i mo
tiven har uttalat att utmätningssökanden bör höras innan undantag från för
budet att utnyttja eller bruka utmätt fastighet medges. En uttrycklig bestäm
melse om detta bör tas in i lagtexten. 

Dcpartementschefen. De av beredningen föreslagna reglerna, som i väsent
liga delar överensstämmer med gällande rätt, har i allmänhet godtagits under 
remissbehandlingen. Ocksä jag biträder förslaget. Att som eh remissinslans 
föreslagit i lagen lämiia uiir:mare föreskrifter o·m auktionsvillkoren betråf
fande viixande gröda och aniian avkastning finner jag varken Eimpligt eller 
behövligl. Frågan om villkoren för försäljning får bedömas från fall till fall. 
Jag vill emellerlid framhålla att det beträffande växande gröda ofta torde 
vara befogat att låta denna ingå i försiiljningen. Ett sådant förstiljningsvill
kor innebär förbud för ägaren att tillgodogöra sig mogen skörd under liden 
mellan auktionen och köparens tillträde. 

Under remissbchandlingen har hävdats att förbud för fastighetsägaren att 
upplåta riittighet borde få meddelas bara efter framställning från riittsiigare . 
.Tag vill i anledning härav frmnhålla att del i vissa fall, t. ex. då andel av fas
tighet utmätts eller köpares villkorliga rätt tagits i mät, kan framstå som 
angeläget att öE kan handla utan dröjsmål och 'ntan all behöva avvakla ini
tiativ från utmätningssökanden eller annan 1Jorgeniir. I likhet med bered
ningen anser j"ag att il.lmiitningssökandcn hör höras innan öE medger un
dantag från förbud enligt denna paragraf. Att som en remissii1stans föresla
git ange delfa i lagen finner jag inle behövligt. 

7 § 

Paragrafen motsvarar 9 § i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. Enligt 80 a § 3 morn. UL kan öE på begäran av utrnälnl.ngs

sökanden vid.behov förordna all utmälningsman skall ta vård om fastighets
tillbchör. I brådskande fall får ulmätningsman på begiiran omedelbart ta 
vård om tillbehör. Sådan ålgiird skall genast anmälas hos öE, som skall 
pröva om åtgård'en skall beslå. Kostnaden för vårclen skall förskjutas av sö
kanden, o:in utiniitningsmannen begår det. 

Lagberedningen. Enligt beredningen bör inte bara utmiit-ningssökanden 
utan också rmnai1 borgenär fä begära att tillbehör sätts under vård. Det är 
nämligen inte giwt alt utmätningssökan<len finner anledning att ingripa 
dårför ätt tillbehör skingras, eftersom hans förmånsrätt -kan vara sa god ·att 
han inte behöver lila till tillbehören för att få sin fordran täckt. 
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Dcpartemcnlschcfen. Paragrafen har tagits upp i departementsförslaget 
med det innehåll som beredningen föreslagit. Frågan om kostnaden för vår
den bör, i överensstämmelse med n1d beredningen har föreslagit, regleras i 
198 § UL. 

8-10 §§ 

Paragraferna motsvarar 10-12 §§i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. 81 § UL innehåller föreskrifter om sysslomannaskap beträf

fande utmätt fastighet. I 1 mom. finns regler om det s. k. mindre syssloman
naskapet, vilket inle rubbar gäldenärens besittning av fastigheten. På begä
ran av utmtilningssökanden kan utmätningsmannen förordna att avrad, hyra 
elkr ränta skall uppbäras av honom eller särskild syssloman. Utmätnings
mannen skall utan dröjsmål meddela <len betalni.ngsskyldige förbud att ulge 
något till annan än utmiitningsmannl'n eller sysslomannen. I 2 mom. regleras 
det större sysslomannaskapcl, som innebär att syssloman förordnas att om
hiinderla och förvalta egendomen. Som förutsättning för detta gäller alt det 
iir fara för atl ägaren vanvårdar egendomen eller förfogar över den i strid 
med bc'stiimmelscrna i 80 a § UL eller alt egendomen på annat siill försämras 
i större mån. Om syssloman har förordnats enligt 1 eller 2 mom. och fastig
heten skall siiljas, giiller enligt 3 mom. alt medel som sysslomannen har upp
burit skall redovisas till auktionsförrätlaren. Detla skall ske före auktionen 
eller före borgeniirssammantriide enligt 102 § UL, om sådant förekommer. 
Detsamma gäller i fråga om ulmiitningsman som uppburit avkastning. Om 
avkastning av utrniilt fastighel u lgörs av varor, skall utmiitningsmannen om
besörja att varorna siiljs på exekutiv auklion eller under hand och därefter 
rellovisa influtna medel enligt tidigare angivna regler. För medel som inte re
dovisats i angiven ordning skall redovisning liimnas före det sammanträde, 
då fördelning av köpeskilling eller annan tillgång skall äga rum. 

Lagberedningen. Beredningen har tagit upp <le nu gällanc1e reglerna 0111 det 
mindre sysslomannaskapet i huvudsak oförändrade. Beslut 0111 mindre syss
lomannaskap skall dock fattas av öE. Ansökan om sysslonrnnnaskap får gö
ras såväl av utmätningssökanden som av annan borgenär. 

I fråga om det slörre sysslomannaskapet föreslås inte annan ändring i för
hållande till gällande rätt iin att begäran om förordnande kan göras inte bara 
av utmälningssökan1len nlan också av annan borgenär. 

Beredningen har inte funnit del nödvändigt all i lag reglera när redovis
ning skall ske utan ansett att frågan kan överlämnas till öE :s bedömande i 
rnrje siirskilt fall. 

Remissyttrandena. I fråga om det mindre sysslomannaskapet anser läns
styrelsen i /{almar län att de nuvarande reglerna bör behållas oförändrade 
med den jämkningen att ansökan om förordnande av syssloman som bered
ningen föreslagit skall kunna göras av varje borgenär. Beträffande reglerna 
om redovisning av uppburen avkastning anser länsstyrelsen i J(opparbergs 
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län att det inte finns någon anledning att ändra på nu gällande regler. En för
utsättning för att avkastning skall kunna beaktas när öE gör upp sakägar
förteckning måste vara atl avkastningen i reda pengar är tillgänglig hos öE. 
De tillfällen <lå detta sålunda bör vara fallet tir vid borgenärs- och fördel
ningssammantr~idena. Samma förfarande bör tillämpas i fråga om konkurs
förvaltares motsvarande redovisning. Länsstyrelsen i Kalmar län är av 
samma uppfallning. Denna l~.nsslyrelsc framhåller även alt det är en fördel 
om rctlovisningsfrågan regleras så, all särskilcla beslut inte skall behöva 
meddelas från fall till fall. 

Departemcntschefcn. Yad :beredningen föreslagit beträffande syssloman
naskap och redovisning av uppburna medel ger inte anledning till erinran 
från min sida. Jag kan sålunda inte ansluta mig till den under remissbehand
lingen framförela kritiken mot de föreslagna redovisningsbcstämmelserna. 
Någon ändring i sak av vad som nu gäller sker inte genom bestämmelserna i 
förslaget. I praktiken torde det bli så att redovisning av uppburna mctlcl 
också framdeles sker dels vid bevakningssanunanträde, dels vid samman
träde för köpeskillingsfördelning. 

11 § 

Paragrafen motsvarar 13 § första, andra och tredje styckena i lagbered
ningens förslag. 

Departemenlsclzefen. I denna paragraf har tagits upp beslämmclser om 
tidsfrist för förstiljning av ut:mält fastighet och om anstånd med försäljning. 
Bestämmelserna har behandlats i ett särskilt avsnitt i den allmänna motive
ringen. 

Som framgår av det föregående förordar jag, i molsals till beredningen, att 
domstols beslut varigenom fordran faststiills att utgå med särskild förmåns
rätt i fastighet skall ha ulmiitningsverkan. Mitt förslag i del avseendet inne
bär att utmätningsverkan liksom f. n. skall förfalla om framställning om 
försäljning inte görs hos öE inom lYå månader (jfr 86 § UL). I överensstäm
melse med dclla hör i ell sista slycke av denna paragraf föreskrivas att, om 
försiiljning skall ske på grund av sådant avgörande av domstol som har ut
mii.lningwerkan (jfr 77 a § UL), tidsfristerna som anges i paragrafen skall 
beräknas med utgångspunkt från lidpnnkten då framställning om försälj
ningen gjordes hos öE. 

12 § 

Denna paragraf motsvarar 14 § i lagberedningens förslag. 
Gällande.rätt. Enligt 87 § UL får vissa rättsägare vars rätt kan vara be

roende av försäljning av egendomen inträda i utmätningssökandcns rätt 
genom att betala hans fordran och den kostnad för vilken sökanden svarar 
(s. k. ullösningsriitt). Sådan befogenhet tillkommer den som har fordran för 
vilken egendomen svarar på grund aY inteckning eller som har nylljanderält 
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till egendomen, återköpsrätt, rätt till servitut eller rätt till elektrisk kraft. 
Har utmätning skett för del av fordran, har utmätningssökanden dock före
träde för sin återstående fordran. 

Lagberedningcn. Beredningen föreslår regler om utlösningsriitt, som i hu
nHlsak stämmer ÖYerens med gällande lag. Kretsen av utlösningsberälligade 
föreslås dock ulslräekt till envar vars riitt kan vara beroende av den utmätla 
fastighetens försäljning. Däremot anser beredningen det inte behövligl att 
uttryckligen ange att utmätningssökanden efter det utlösning skell har före
träde för sin återstående fordran. Att så måste bli fallet ligger i sakens natur. 
För att undanröja den oklarhet som enligt gällande riitt råder beträffande 
frågan inom vilken tid utlösningsräUen skall utövas, föreslår beredningen en 
regel med innebörd att utlösning skall ske innan fastigheten har sålts. 

Remissyttrandena. Länsstyrelsen i Östergötlands län anser att det bör ut
tryckligen föreskrivas att utmälningssökande har företräde för sin åter
stående fordran, niir utlösning har skett för del av fordran. Hovrätten för 
F ästra Sverige delar däremot beredningens bedömning i del ta avseende. Där
emot sätter hoHiitten i fråga om utlösning för del av fordran över huvud la
get bör yara tillåten. En sådan ullösning kan enligt houiittcn skapa problem 
men torde inle fylla något egentligt behov. 

Deparlcmenisclzcfen. Beredningens förslag om riitt för vissa intressenter 
att inträda i ulmätningssökandens rält genom att betala hans fordran och 
kostnad för vilken sökanden svarar stämmer i huvudsak överens med gäl
lande riitt. Vad beredningen föreslagit har nlan saklig ändring tagits upp i 
departementsförslaget. Som beredningen föreslagit bör utlösningsrfitten 
kunna utövas intill dess fastigheten har sålls. 

13 § 

Paragrafen motsvarar 15 § i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. När fast egendom är avtri:idd till konkurs och sii.ljs exekutivt 

på begäran av förvaltaren har enligt 114 § UL vissa borgenärer rält all begära 
att försäljning sker till gäldande av deras fordringar (s. k. anslutningsrätt). 
Sådan rätt tillkommer borgenär som i konkursen bevakat fordran för vilken 
egendomen svarar enligt 17 kap. 9 § HB eller som skall utgå ur egendomen 
med förmånsriitl framför intecknad fordran. Vidare fordras att borgenärens 
rätt till betalning ur fastigheten är ostridig eller styrkt. Den som vill utöva 
anslutningsriitt skall göra det inom den lid som är föreskriven för anmälan 
av fordran eller rättighet som bör beaktas vid försäljningen. Om anslutnings
yrkmHlc inte framställs, får försäljning inte ske till förfång för de rättsiigare 
som tagils upp i borgenärsförteckningen. 

Lagberedningen. Beredningens förslag stämmer i huvudsak överens med 
gällande bestämmelser. 

F. n. finns anslutningsrält bara om försäljning skall ske på konkursförval
tarens begäran. Emellertid kan exekutiv försäljning under konkurs också ske 
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t. ex. efter utmätning, vilken begärts av borgenär som till säkerhet för sin 
fordran har panträtl i fastigheten. De motiv som bär upp anslutningsrätten 
gör sig gällande också när fasLighetcn under konkursen skall säljas på grund 
av utmätning. Beredningen föreslår därför, att anslutningsrätt alltid skall 
kunna utövas när fastighet som avträtts till konkurs ·skall säljas exekutivt. 

Den som vill utöva anslulningsrätt skall f. n. göra det inom den tid som är 
föreskriven för anmälan av for1lran eller rättighet som hör beaktas vid för
siiljningen. Delta medför, att intressenter i fastigheten inte i förYiig kan be
riikna var lägsta budel kommer att Jigga. Av underrättelserna till sakägarna 
hör Yisserligen framgå, att försiiljning sker för konkursbos räkning. Den som 
kiinner reglerna i detalj kan därav förstå att han bör inställa sig vid auktio
nen och bevaka sin rätt med hiinsyn till alt lägsta budet eventuellt kan 
komma atl siinkas hur långt som helst. Andra kan förbli helt okunniga om 
den risk som hotar. 11,fan bör därför begränsa möjligheterna alt ändra förut
sättningarna för realisationen och sörja för tydliga meddelanden till sak
ägarna. Om anslutningsrätt skall föreligga också när initiativ till försäljning 
under konkurs kommer från en ulmälningssökande, blir det än mera angelä
get att en ny ordning införs. Beredningen föreslår därför atl den som vill an
sluta sig skall anmäla detla hos öE senast h"å veckor före del bevaknings
sammanlr~ide som skall föregå auktion. Uppgift om redan skedd anslutning 
kan tas in i den underrättelse som enligt 23 § i beredningens förslag (j fr 21 § 
i departementsförslaget) skall sändas till kiinda sakägarl'. Om anslutningen 
kommer senare men ändå i behörig tid, skall enligt samma paragraf särskilda 
underrätlelscr siindas till sakt.gama. 

!lätt till utlösning föreligger också när fastigheten siiljs under konkurs. 
Beredningen föreslår t>n särskild regel om att den som utövat sin anslut
ningsrält kan bli utlöst. 

Remissyttrandena. Beredningens förslag har i allmänhet godtagits eller 
Jämnats utan erinran under remissbehandlingen. Kritiska synpunkter an
läggs emellertid i några remiswar. 

A.dvokatsamf1mdct siitter i fråga om tillräckliga skäl finns alt behålla den 
nuvarande bestämmelsen att innehavare av fordran med panlräll i fastig
heten skall ha bevakat sin fordran i konkursen för att få utöva anslutnings
rätt. Enligt samfundet bör det vara tillräckligt alt innehavarm kan styrka 
sin fordran och panträtt inför öE. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län anför att varken gällande rätt eller försla
get innehåller några närmare bestämmelser om innebörden av att borgeniirs 
rätt till betalning ur fastigheten skall vara ostridig eller styrkt. Enligt läns
styrelsens mening skulle det vara till fördel för såväl öE som riittsägare i 
konkurser om del av laglexlen klarare framgick exempelvis alt ostridighet 
anses föreligga när anslulningsyrkandet hilriicls av konkursförvallarcn eller 
när det beträffande lönefordringar och likställda fordringar framgår av kon
kursbouppteckningen att de inte helt kan gäldas ur konkursboets lösa egen-
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dom. Föreskrifter~ att den som vill ansluta sig sk,all anmäla del hos öE senast 
två veckor före bevakningssammanlriidet och bestämmelser om !!ärskilt med
delande om anslutning till rättsägarna anser länsstyrelsen vara onödiga. En
ligt länsstyrelsens erfarenhet är möjligheterna till anslulningsrätt så väl
kända bland de riittsiigare som kan beröras <lära,·, att de redan vid besk~det 
om alt fastighetsägaren är i konkurs får klart för sig alt an!!lutning kan 
komma att aktualiseras och rättar sina mått och steg därefter. Visserligen 
kommer enligt beredningens förslag anslutningsrälL atl kunna utövas o~kså i 
de fall då annan än konkursförvaltaren har begärt försäljningen. I sådana 
fall kan det givetvis vara av värde för övriga borgenärer alt få veta att gälde
nären iir i konkurs och alt anslutningsrätt kan bli aktuell. Emellertid anser 
länsstyrelsen att det för dessa fall bör vara tillräckligt alt föreskriva att öE, 
diir så kan ske, underrättar riittsägarna om alt fastighetsägaren är i konkurs 
och att anslutning på grund härav kan bli aktuell. Anslutningsrätt~n QÖr där
efter kunna utövas intill dess bevakningsförfarandet avslutas. Länsstyrelsen 
i Jämtlands län anser däremot att den föreslagna tiden om två veckor är väl 
kort. Eftersom uppgift om anslutning om ~nöjligl bör tas in i den u.nderrät
telse om auktionen, som skall tillställas kända sakägare, bör tiden enligl läns
styrelsen lämpligen bestämmas till tre veck9r. 

I yttrandet från länsstyrelsen i Kopparbergs län berörs också f örsJaget att 
utlösningsrätt skall kunna utövas när fastighet skall säljas under konkurs. 
Liinsstyrelsen anser atl förslaget i det avseendet kan ge upphov lill mycket 
svårbedömbara problem beträffande utlösnings- och skyddsbeloppets storlek. 
Länsstyrelsen erinrar om alt lönebelopp vid exekutiv fastighetsförsälj ning 
regelmässigt bevakas reservationsvis och att det kan gå år innan en ko:r;ikurs i 
vilken det förekommer lönefordringar har avslutats eller fra111skridit så långt 
all lönefordringarna slutgiltigt kan tas ul ur fastigheten. Länsstyrelsen 
framhåller dessutom alt ullösningsrättens syften vid exekutiv faslighetsför
säljning under konkurs i stort sett kan bli tillgodosedda genom reglerna om 
anslutningsrätt. Länsstyrelsen vill mot bakgrunden av det anförda sätta i 
fråga om det är nödviincligt att medge ullösningsrätt i konkursfallen. 

Departementscllef en. De av beredningen föreslagna reglerna angående an
slutningsrätt under konkurs stämmer i huvudsak Ö\·er~11s med nu gällande 
bestämmelser. I likhet med del övervägande antalet remissinstanser ansluter 
jag mig till förslagel. 

För att borgenär skall kunna ulöYa a~1slqtningsrätt förutsätts. liksom enligt 
gällande rätt att hans fordran bevakats i konkursen och att hans rätt till be
talning ur fastigheten är ostridig eller styrkts. Jag kan inte dela den uppfatt
ning som kommit fram under remissbehandling~n att kravet på beval<_Q.ing i 
konkursen bör slopas. Inte heller anser jag det n~9jligt att i lagtexten n~ir
mare preciser~ när borgenärs rätt till betalning skall an,ses v~ra os~ridig eller 
styrkt. Den näqnare bestämningen härav får överlämnas åt rälts.Lillä1np
ningen (jfr N.JA 1968 s. 6). 
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Enligt gällande rätt kan intressenter i fastighet, som skall säljas exekutivt 
under konkurs, inte i förväg beräkna var lägsta budet kommer att ligga. ]\fot 
denna bakgrund är beredningens förslag, som innebär en begränsning av 
möjligheterna att genom anslutning ändra förutsättningarna för försälj
ningen, enligt min mening väl. grunda!. Den tid inom vilken anslutning enligt 
förslaget skall anmälas anser jag också vara väl avvägd. Vad som i dessa av
seenden anförts under remissbchandlingcn har sålunda inte föranlett mig att 
frångå beredningens förslag. Jag biträder även förslaget i fråga om utlös
ningsrält när fastighet skall säljas under konkurs. 

14-17 §§ 

Paragraferna motsvarar lG-19 §§ i lagberedningens förslag. 
Departementschefcn. Dessa paragrafer behandlar separat försi:iljning av 

fastighetstillbehör. De motsvarar i huvudsak bestämmelserna i 100 a-b §§ 
UL. 

Beredningens förslag lämnas med något undantag utan erinran av remiss
instanserna. En länsstyrelse anser <lock att de nuvarande bestämmelserna 
om separat försäljning av fastighetstillbehör innebär så många svårbedöm
da problem att det berättigade i att behålla dem kan sättas i fråga. För att 
onödigt arbete skall undvikas bör regleringen i vart fall utformas så att frågan 
om separat .försäljning bara behöver las upp till prövning efter uttryckligt yr
kande från rättsägare. Vidare har två länsstyrelser uttalat att det bör åvila 
kronofogdemyndigheten att verkställa separat försäljning av tillbehör och 
alt detta bör anges i lagtexten. Kronofogdemyndigheterna får nämligen anses 
ha bättre förutsättningar alt genomföra sådana försäljningar än vad öE har. 

De bestämmelser beredningen föreslår innebär att den nuvarande ord
ningen för separat försäljning av tillbehör som tillkom vid 1967 års änd
ringar i UL behålls. Jag ansluter mig liksom flertalet remissinstanser till 
förslaget. 

Beträffande kritiken mot att initiativet lill sammanträde om separatför
säljning skall ligga hos öE cch att försäljningen skall omhänderhas av öE 
får jag hänvisa till vad föredragande departemenlschefcn anförde vid till
komsten av bestämmelserna (prop. 1967: 16 s. 110 och 112) . 
. Bestämmelserna i 16 § om avstående från rätt till betalning har i <leparte

mentsförslaget utformats i överensstämmelse med de principer som ligger till 
grund för JB (jfr prop. 1970: 20 del B s. 911). 

18 § 

Paragrafen motsvarar 20 § i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. Enligt 97 § 2 mom. UL skall auktion på utmätt fastighet hål

las på tid och plats som bestäms efter hörande av borgenären och gäldenären, 
om det kan ske utan oskäligt uppskov. Enligt 3 mom. kan auktionen, om sär
skilda skäl är därtill, hållas utanför öE:s område. UL innehåller inte några 
bestämmelser om visning av fastighet som skall säljas exekutivt. 
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Lagberedningen. I överensstämmelse med vad som nu gäller föreslår be
redningen, att utmätningssökanden och ägaren skall få tillfälle att yttra sig 
innan öE bestämmer tid och plals för auktionen, när det inte föranleder för 
stor tidsutdräkt. Parterna får inte bestämma var och när auktionen skall 
äga rum men deras önskemål i det avseendet bör enligt beredningen tillmätas 
stor betydelse när öE fattar sitt beslut. Vid utsättande av tid för auktionen 
skall fristerna i 13 § FfL (jfr 11 § i departementsförslaget) beaktas. Auktion 
kan efter omständigheterna äga rum på öE :s kansli eller i närheten av fas
tigheten eller, om ägaren medger det, på fastigheten. Om ägaren inte bor på 
fasligheten, bör auktion även utan hans medgivande kunna äga rum där. 

Beredningen anser det utan vidare klart att auktion kan hållas på lämplig 
plats utanför öE:s ämbetsområde. Beredningen finner det alltså öwrflödigt 
att i ny lag införa bestämmelse, som motsvarar nuvarande 9i § 3 mom. UL. 

När tid och plats för auktionen har bestämts, skall öE utsätta bevaknings
sammanträde och fördelningssammanträde, eftersom auktionskungörelsen 
skall innehålla uppgift om båda dessa sammanträden. 

I andra stycket av paragrafen har beredningen tagit in en bestämmelse 
som ålägger fastighetsägaren alt låta fastigheten visas för allmänheten på 
lämplig lid. Beredningen framhåller i anslutning därtill alt det f. n. är en 
brist att öE inte kan låta spekulanter se den fastighet som skall säljas. Be
träffande byggnaders skick inomhus är det. ex. hänvisade till att studera den 
beskrivning över fastigheten som upprättas, om inte fastighetsägaren frivil
ligt visar fastigheten. Det förefaller beredningen angeföget, att spekulanter 
kan få gå igenom fastighelen även om ägaren inte är hågad att visa den. Äga
ren är enligt förslaget inte skyldig att själv visa fastigheten, om han inte vill. 
Visningen kan då enligt beredningen ombesörjas av någon som öE har utsett 
därtill. Innan tid och säll för visning besläms bör öE höra sig för hos ägaren. 
Beredningen har inte ansett det nöth-ärnligt att ställa upp någon särskild 
sanktion för den händelse alt ägaren motsätter sig visning. Beredningen 
framhåller emellerlid, all öE torde ha befogenhet att använda visst tvång, 
t. ex. att låla låssmed öppna dörren åtminstone till en obebodd byggnad, om 
ägaren trots kallelse har uteblivit. Beredningen understryker alt denna befo
genhet måste användas med försiktighet. öE skall tillse, att spekulanlerna 
inte uppträder olämpligt eller blir i tillfälle alt öva skadegörelse eller göra 
tillgrepp. 

Lika med fastighetsägaren iir nytljanderättshavare enligt beredningens 
förslag skyldig att låta visa fastigheten. 

Remissyttrandena. Föreskriften att ägare till utmätt fastighet, liksom 
nyttjanderättshavare, skall vara pliktig att visa fastigheten för allmänheten 
på lämplig tid har berörts i flera remissvar. Allmänt framhålls därvjd att det 
är en brist att en föreskrift med denna innebörd inte finns i nu gällande rätt. 
I några yttranden anläggs emellertid vissa synpunkter på utformningen av 
föreskriften och de uttalanden beredningen har gjort i anslutning till denna. 



210 Kungl. Ma}:ts proposition nr 20 år 1971 

Länsstyrelsen i Kalmar län anser prakliska och andra skäl lala för att de 
uppgifter i samband med visning av fastighet som beredningen synes vilja 
lägga på öE i stället bör åligga kronofogdemyndigheten. Denna uppfattning 
delas av länsstyrelserna i Ö;~tergötlands och Jämtlands län. Förstnämnda 
länsstyrelse pekar i det sammanhanget på det förhållandet all tvång i vissa 
fall kan komma all användas. Enligt länsstyrelsens mening bör i administra
tiv ordning införas bestämmelser om att öE kan förordna kronofogdemyn
dighet att verkställa visning. 

Några remissinstanser framhåller att det ofta kan komma alt visa sig att 
fastighelsiigare motsätter sig eller försvårar en \isning och att det därför be
hövs regler som ger öE möjligheter att vidta åtgärder för att visning skall 
komma till stånd mot fastighetsägarens vilja. Advokatsamfundet anser att 
öE bör ges en lagstadgad möjlighet att snabbt komma till rätta med en ägare, 
som inte medverkar till ändamålsenlig visning. Eftersom fastighetsägaren 
måste antas vara insolvent, bör vite normalt inte komma i fråga. I stället bör 
öE enligt samfundet ges möjlighet att genast förordna om handräckning. 
Länsstyrelsen i Kopparberg~· län föreslår att elt handräckningsförfarande 
närmast motsvarande del som f. n. föreskrivs i 133 § UL skall stå lill buds. 
f,änsstyrelsen i Stockholms län anser det tänkbart att handräckning enligt 
191 § UL skulle kunna komma i fråga men framhåller mot detta alt del då 
blir fråga om en särprocess som kan dra ul på liden. Länsstyrelsen föreslår i 
stället en föreskrift alt kronofogdemyndighet vid behov skall lämna hand
räckning. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län sätter i fråga om inte öE, för att undvika 
att fastighetsägare och kronofogdemyndighet gång på gång besväras av krav 
på visning i samma ärende, redan i kungörelse om fastighelsauktioncn hör 
bestämma en tid för visning som skall iakttas om inte fastighelsägaren med
ger annat. 

Departemcnfschcfen. Förs:a stycket a,· denna paragraf har, med vissa re
daktionella ändringar, utformats i enlighet med beredningens förslag. Före
skriften att sökanden och fastighetens ägare skall beredas tillfälle att yttra 
sig har fått utgå. Regler härom bör enligt min mening ges i form uv tillämp
ningsföreskrifler. 

I likhet med beredningen och remissinstanerna anser jag att del i lagen bör 
förcskrirns, att faslighetsiigare, liksom nyltjanderiillshavarc, skall vara skyl
dig att låta fastigheten visas för allmänheten på lämplig tid. 

Föreskriften härom i departementsförslagel ö\·erensstämmer i sak med 
den beredningen har föreslagil. 

Med anledning av vad som har framkommit under remissbehandlingen vill 
jag framhålla att uppgiflen att anordna visning av fastighet och bestämma 
tid för visning av OE kan anförtros kronofogdemyndighet eller lämplig per
son i övrigt (j fr 1 § 3 mom. UL) . 

• Tag delar nppfatlningen som har kommit till uttryck i några remissvar att 
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<let bör övervägas alt förena skyldigheten för ägare att låta visa fastighet med 
någon form av sanktion. De skyldigheter som åvilar fastighetsägare under 
fastighetsexekution är f. n. inte förenade med några i den exekutionsrättsliga 
lagstiftningen fastsUillda sanktioner. Frågan om sådana fordras i olika av
seenden bör prövas i elt sammanhang under utarbetandet av UB. 

Ägare bör alllicl höras innan Lid för visning bestäms. Även denna fråga an
ser jag böra regleras genom tillämpningsföreskrifter. 

19 § 

Paragrafen motsvarar 21 § i lagberedningens förslag. 
Departementsclwf en. I paragrafen föreskrivs, i enlighet med beredningens 

förslag, att sammanträde för förhandling om försiiljning av fastighet, s. k. 
bcvakningssammanlräde, skall hållas antingen samma dag som auktionen el
ler liimplig dag dessförinnan. Föreskriften har behandlats i den allmänna 
motiveringen. 

20 § 

Paragrafen motsvarar 22 § första och tredje styckena i lagberedningens 
förslag. 

Departemcntschcf en. I första 'stycket föreskrivs i enlighet med vad bered
ningen föreslagit att auktionen skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt 
samt att kungörelsen skall innehålla uppgift om bevakningssammanträdet 
och sammanträde för fördelning av köpeskillingen. 

Beredningen har i 22 § andra stycket i sill förslag tagit upp föreskriften 
att innehavare av fordran eller rättighet i kungörelsen skall anmodas an
mäla sin riilt till öE. Enligt min mening kan denna föreskrift ges i form av 
en tilliimpningsföreskrift. 

I Öycrensslämmclsc med vad beredningen har föreslagit har i paragrafens 
andra stycke föreskrivits alt, om öE förordnat om s~irskild försäljning av 
tillbehör (jfr 14 §),kungörelse om auktion på själva fastigheten inte får ut
färdas förrän försäljningen har vunnit laga kraft och köpeskillingen har be
talls eller frågan om sådan försäljning har förfallit. Motsvarande föreskrift 
finns nu i 101 § 3 mom. UL (jfr prop. 1967: 1G s. 114, 157 och 230). 

Den nämnda föreskriften får, som beredningen har påpekat, ses mot bak
grunden av alt medel som har flutit in genom en tillbehörsförsäljning kan 
komma att inverka på villkoren för försäljningen av själva fastigheten. Vi
dare gäller att tillbehören, om en tilltänkt scparatförsäljning inte blir av, 
skall ingå i utropet av fastigheten. 

21 § 

Paragrafen motsvarar 23 § i lagberedningens förslag. 
Departementschef erz. I paragrafens första stycke ges föreskrifter om sär

skild underrättelse till sakägarna om en förestående fastighetsauktion. Be-
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stämmelserna har, frånsett rE:daktionella ändringar, utformats i enlighet med 
beredningens förslag. Bestämmelser om siitlel för underrältclse och innehål
let i underrättelsen har jag flock funnit inte böra tas upp i lagen utan i till
lämpningsföreskrifler. I andra stycket föreskrivs alt, om anslutning enligt 
13 §har skett, underr~itlelse därom skall siindas på samma sillt som under
rättelse om auktionen. Föreskrifterna i nu niimnda h:-it1seenden har berörts 
i ett avsnitt i <len allmiinna motiveringen. 

I anslutning till bestämmelsen att ktinda innehanlre av fordringar och räl
ligheler skall underriittas bör erinras om alt det enligt 4 § första styck.el ålig
ger öE att sjäh·manl söka ta reda på vilka sak.ägare det finns. Föreskriften 
att ägaren skall underrättas bör kompletteras med tillämpningsföreskrift 
av innebörd att den som har lagfart på fastigheten alltid skall underrättas 
men att underrättelse också skall sändas till annan som har förvärvat fas
tigheten eller gör anspråk på den. Vid försäljning under konkurs skall 
konkursförvaltaren underriittas i iigarens ställe. 

Beredningen har framhållit att också andra än sakägare som anges i para
grafen kan ha intresse av auktionen, l. ex. den som är personligen belalnings
skyldig för fordran som är förenad med panträtt i faslighelen eller som har 
gått i borgen för sådan fordran. Beredningen anser alt öE, även om särskild 
föreskrift inte ges i lagen, hör sända underrättelser i sådana och liknande 
fall, när öE finner det kunna vara av betydelse. Föreskrifter i detta avseende 
får överviigas vid utformningen av tillämpningsförcskrifterna. 

22 § 

Paragrafen motsvarar 24 § i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. Om kungörelse angående faslighetsauktion inte på föreskri

vet sätt har förts in i Post- och Inrikes Tidningar, länskungörelserna eller 
ortstidning eller om det i övrigt föreligger vtiscntlig brist med avseende på 
kungörandet, skall auktionsförrättaren enligt 104 § UL insUilla auktionen 
och utsätta ny tid för denna. 

Ntir utlyst auktion inställs på grund av laga hinder skall förhållandet en
ligt 105 § UL såYitt möjligt kungöras i liinskungörelserna och tidning inom 
orten samt på annal lämpligt s~itt. 

Lagberedningen. I första stycket har beredningen tagit in föreskriften att, 
om auktion och sammanträden inte har blivit utlysla så som angivits i 22 och 
23 §§ (jfr 20 och 21 §§ i departemcntsförslaget), förfarandet skall avbrytas 
och nya tider utlysas, om b:risten är väsentlig och inte kan avhjälpas på an
nat sätt. Någon upplysande exemplifiering av vad som avses med att bristen 
är väsentlig och inte kan aYhjälpas har beredningen inte ansett kunna Him
nas i lagtexten. Beredningen framhåller att detta hänger samman med att 
närmare bestämmelser om kungörandet förutsätts komma att ges i admi
nistrativ ordning. Huruvida. utlysandet och senare vidtagna åtgärder kan 
anses ha behörigen fyllt sin uppgift att locka spekulanter och varsko intres-
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senter, får bedömas från fall till fall. Beredningen påpekar att underlåtenhet 
att enligt 103 § 2 mom. UL sända särskilda underrättelser till sakägarna, åt
minstone innan 104 § UL år 1964 fick ändrad lydelse, inte ansågs medföra 
att auktionen skulle inställas eller att hållen auktion kunde upphävas. En
ligt beredningens förslag är emellertid också detta en brist, som kan föran
leda att auktionen skall inställas. 

Beredningen framhåller att öE, om auklion inställs, vid utlysande av nya 
lider för auktion och sammanträden skall tillämpa bestämmelserna i 20 § 
(jfr 18 § i departementsförslaget). 

I andra stycket har beredningen tagit upp en föreskrift att sakägare som 
avses i 23 § (jfr 21 §i dcpartementsförslaget), såvitt möjligt i god tid före be
valmingssammanträdet skall underrättas, om förfarandet avbryts. Någon 
motsvarande skyldighet föreligger inte enligt gällande lag. Beredningen anser 
det emellertid Yara lämpligt att dessa sakägare underrättas. 

Beredningen påpekar all det också av andra anledningar än som nämns i 
paragrafen kan bli nödvändigt att inställa en utlyst auktion. Ett sådant fall 
behandlas i 48 § andra stycket (jfr 50 § andra stycket i departcmentsförsla
get), nämligen att indragning a\' gemensamt intecknad fastighet begärs. När 
yrkande om indragning framställs på ett sent stadium, kan det bli nötlvän
digt att inslälla redan utlyst auktion på den fastighel som skolat säljas. Här
vid har enligt beredningens förslag denna paragraf motsvarande tillämpning. 
Det förekommer också ofla, att förfarandet nedliiggs eller avbryts t. ex. på 
grund av anstånd, belalnjng eller återkallelse. öE får då vidta lämpliga åt
gärder. Några bestämmelser härom har inte tas>its in i lagförslaget men kan 
enligt beredningens mening meddelas i administrativ ordning. 

Remissyttrandena. Hovrätten för Västra Sverige anser det vara olämpligl 
att reglerna om avbrolt i förfarandet på det sält beredningen har föreslagit 
delas upp så ali: frågan om avbrott på grund av brister i kungörelseförfa
randet regleras i denna paragraf metl:m frågan om avbrott i övrigt skall 
regleras i tilläm pningsföreskriftcr. 

Departcmcniscl1cf en. Denna paragraf i departemenlsförslagel motsvarar, 
med en mindre redaktionell ändring, första stycket i beredningens förslag. 
Bestämmelsen i andra stycket i beredningens förslag bör enligt min mening 
kunna ges i form av en tillämpningsföreskrift. 

:\led anledning av vad hovrätten för Våstra Sverige har anfört Yill jag på
peka, all beredningens förslag alt frågan om åtgärder med anledning av aY
brott i förfarandet av annat skiil fin som nämns i paragrafen skall regleras i 
adminislrativ ordning avser fall då förfarandet måste nedltiggas eller avbry
tas till följd av all anstånd medges, återkallelse sker eller liknande. En reg
lering i tillämpningsföreskrifter av förfarandet i sådana situationer är en
ligt min mening lämplig. 
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23 § 

Denna paragraf motsvarar 25 § i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. Bestämmelser om borgenärssammanträde som skall hållas 

före eller i samband med faslighetsauktion finns intagna i lOG § UL. Auk
tionsförrättaren skall vid sådant sammanträde föredra åtskilliga handlingar 
såsom protokoll över utmätning eller det utslag, varigenom intecknad ford
ran fastställts till betalning ur den fasta egendomen, gravationsbevis, värde
ring, beskrivning och handlingar rörande servitut och nyttjanderätt. Där
efter skall de sak.ägare som har fordran eller riitlighetcr som bör iakttas vid 
auklionen anmanas att anmiila <lem. Vidare skall närvarande sakägare läm
nas tillfiille att yllra sig över handlingarna, anmiilda anspråk och villkoren 
för försäljning. Om tillbehör sålts för sig, skall särskilt behandlas hur den 
be.hållna köpeskillingen för tillbehören skall användas i elen mån detta inver
kar på villkoren för fastighetens försiiljning. 

l,agbcrcdningcn. Sammant:riidet för förhandling mellan sakägarna karnk
teriseras av alt en rad handlingar skall liisas. Detta är till stor del menings
löst och i praxis förekommer redan nu en viss sovring. Beredningen föreslår 
att öE vid bevalmingssammantriidet bara skall redogöra för vad som är vii
sentligt genom alt lämna en korlfatlad redogörelse för innehållet i handling
arna och vicltagna åtgärder. Av enbart en muntlig redogörelse kan emellertid 
de närYarande inle få någon riktig uppfattning om Yad som kan inträffa Yid 
auktionen eller villkoren för denna. öE bör därför ha gj9rl en skrifllig upp
sliillning av relenmla fakta och mångfaldigat den så alt de n~inarande kan 
få var sitt exemplar. Den bör innehålla beskrivning över fastigheten och så 
fullständig stomme till sakiigarförleekning som möjligt. Efter öE:s redogö
relse skall innehavare av fordran eller rättighet som hör iakttas vid auktio
nen uppmanas all anmiila den. Om sakiigare gjort anmålan före bevaknings
sammanträ<let, skall öE meddela detta. Niirvarande sakiigare skall få tillfälle· 
att yttra sig om anmälda ampråk och de Yillkor som skall gälla för försälj
ningen. Vid bevakningssammanträdet skall stirskilt behandlas hur behållen 
köpeskilling från eventuell försäljning av tillbehör skall användas, i den mån 
det inYerkar på försäljningen av fastigheten. 

Remissyttrandena. De föreslagna bestämmelserna har godtagits eller läm
nats utan erinran av remissinstanserna. 

Beredningens uttalande i motiven alt öE bör göra en skriftlig uppställning 
av relevanta fakta som vid sammantriidet tillhandahålls riittsägarna har 
kommenterats i några remissvar. Liinsstyrclscn i .4lvsborgs län anser att be-
redningens förslag i och för sig iir lämpligt men svårt alt genomföra i prakti
ken, eftersom bevakningarna_ ofta sker på sådant sält att borgenärsförteck
ning får göras i sista stund. Länsstyrelsen i Jiimtlands län framhåller att en 
uppshillning av det slag beredningen har tänkt sig knappast är behövlig för 
riitlsiigarna annat än vid vissa mera komplicerade auktioner. Denna Hinssty-
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rclsc påpekar också att uppsHillningen för att göra avsedd nytta bör tillhan
dahållas på ett tidigare stadium än vid bcnkningssammanträdc. Också läns
styrelsen i I\opparbergs län anser att särskild uppstiillning inte behövs annat 
än vid mer komplicerade auktioner. Enligt överexekutor för Hälsingborgs 
kronofogdedistrikt bör öE vid bcvakningssanunanträdet lämna en redogö
relse för innehållet i lillgiingliga handlingar och för vidtagna åtgärder. Del är 
emellertid onödigt att redogörelsen iir skrifllig. 

Departcmenlschef en. De av beredningen föreslagna regtcrna, som in le 
mött någon erinran under remissbehandlingcn, har tagits upp i departe
menlsförslaget i sak oförändrade. 

Betriiffande beredningens uttalande i motiven alt öE till bevakningssrun
manträde bör ha gjort upp en skriftlig uppställning av relevanta fakta vill 
jag med anledning av vad som anförts i några remissyttranden framhålla 
att varken beredningens förslag eller departementsförslaget uppställer något 
krav på särskild uppsfällning. Det ankommer således på öE att avgöra i 
vilka fall en sådan uppställning bör göras upp. Jag vill emellertid under
stryka att en skriftlig redogörelse ofta och framför allt vid mera komplice
rade försäljningar kan fylla en viktig funktion. 

24 § 

Denna paragraf motsvarar 26 § lagberedningens förslag. 
Departementschef en. I paragrafen föreskrivs i saklig överensstämmelse 

med gällande rätt (107 § 1 mom. UL) och beredningens förslag att sakägar
förteckning skall nppriittas niir förhamllingcn mellan sakägarna avslutats. 
L'nder remissbehandlingen har föreslagits all sakiigarförteckningen skall hål
las tillgänglig viss tid före auktionen. Ett sådant krav kan emellertid inte 
uppställas, eftersom auktionen kan hållas i direkt anslutning till bevak
ningssamman triidct. 

25 § 

Paragrafen motsvarar 27 § i lagberedningens förslag. 
Dcpariemcntsrlzefcn. Denna paragraf reglerar vilka fordringar och riittig

hrter som skall tas upp i sakiigarförleckningen. Den stämmer i sak överens 
mecl vad beredningen har föreslagit. 

De rättigheter som enligt paragrafen skall tas upp i sakiigarförteckning
en är sådana som på grund av upplåtelse besviirar fastigheten och som 
avses i 7 kap. 1 § JB, dvs. nyltjanderiitt, servitut och rätt till elektrisk kraft. 
Däremot skall sådana riittigheter som anes i 7 kap. 4 § JB, dvs. vägrätt, 
grawätt och bostadsriilt, inte tas upp i förteckningen . .:\Idre rättighetslyper 
som utmönstrats i .JB far beaktas i övergångshesUimmelserna (jfr 3 § tredje 
stycket i beredningens förslag). 

Under rcmisshehandlingen har bl. a. den kritiken framförts mot motsva
rande besliimmclser i beredningens förslag att det inte tillräckligt klart fram
går med vilket belopp fordran skall tas upp i förteckningen .• Jag vill därför 
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framhålla att denna paragraf bara reglerar vilka fordringar och rättigheter 
som skall tas upp i förteckningen, medan bestämmelser om beräkning av 
fordringsbelopp m. m. lämnas i de följande paragraferna. 

26 § 

Paragrafen motsvarar 28 § :l lagberedningens förslag. 
Departementschefen. Denna och de närmast följande tre paragraferna in

nehåller närmare bestämmeh.er om hur sakägarförteckningen skall upprät
tas. I första stycket av förevarande paragraf har liksom i 107 § UL angetts 
att fordringar och rättighete:r skall tas upp i förteckningen efter det före
träde som gäller enligt lag. Härmed avses i första hand bestämmelserna i 
FRL samt i 7 och 17 kap. JB. 

I FRL regleras bl. a. förhållandet mellan inteckning för fordran och utmät
ning av fast egendom. Däremot behandlas varken i FRL eller JB företrädet 
mellan rättighet och utmätning. I en andra punkt i första slycket har i enlig
het med beredningens försla:r~ föreskrivits att inskriven rättighet har före
träde framför fordran med förmånsrätt på grund av utmätning, om inskriv
ning sökts före dagen för ulmiilningen. Som beredningen påpekat framgår 
indirekt av bestiimmelscn att rättighet som inte inskrivits har sämre rätt än 
som följer med utmätning. Som en sista punkt i första stycket har tagits 
in en regel om all kostnaden för förfarandet skall tas upp närmast före sö
kandens fordran. 

Enligt 6 kap. 3 § JB har borgenär rätt att för fordran som är förenad med 
panträtt i fastigheten få betalning med det i pantbrevet angivna beloppet 
jämte visst tillägg. I andra stycket av förevarande paragraf har i saklig över
ensstiimmelsc med bcrednin~;ens förslag förts in en bestämmelse om att till
lägg som avses i 6 kap. 3 § JB skall tas upp före pantbrevets belopp, om bor
genären inte yrkar annat. 

Bere1lningen har i anslutning till bestämmelserna i 6 kap. 3 § .TB också dis
kuterat den situationen att en borgenär har flera pantbrev som pant för en 
fordran. Jag vill påpeka alt beredningens resonemang grundas på den lydelse 
paragrafen hade i JB 1966 men att i prop. 1970: 20 (del As. 400) föreslagits 
att nämnda paragraf i JB komplelleras med ett andra stycke av innehföl alt, 
om flera panlbrev utgör pant för samma fordran och inteckningarna medför 
företrädesrätt i obruten ordning, bcslämmelserna i paragrafen om pantbrevs 
belopp skall avse pantbrevens sammanlagda belopp. Pantbreven skall således 
belraklas som en enhet och tilliigg får beriiknas bara om borgenärens kapital
fordran jämte ränta, skadestånd och kostnader överstiger pantbrevens sam
manlagda belopp. Om delta :ir förhållandet, skall tillägget beräknas som om 
borgenären haft ett enda pantbrev på pantbrevens sammanlagda belopp. I 
sakägarförteckningen skall tillägget sättas före det panlbrev som har bästa 
rätt, om borgenären inte yrkar annat. Jag vill emellertid understryka att re
geln för sin tillämpning förutsätter att pantbreven i förelrädcshänseende inte 
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~ir skilda från varandra av annan inskrivning och att inte heller annat pant
brev har lika rätl som något av de aktuella pantbreven. 

I paragrafens tredje stycke har i enlighet med beredningens förslag angetts 
all fordran eller riittighcl skall tas upp i sakägarförtcckningen även om den 
iir hcrocn<le av villkor clier om inteckning eller inskrivning är sökt men ännu 
inle beviljats eller om tvisl föreligger. Som beredningen framhållit innebär 
bestämmelsen emdkrlid inte att fo~·dran eller riittighet måste tas med i för
teckningen um öE för sin del finner anspråket vara uppenbart obefogat. 
~är konkursfönaltare begärl försäljning i exekutiv ordning anses enligt 

giillande rätt försiiljningen ske för oprioriterade borgeniirer i konkursen. I 
elen mån behållningen förslår får emellertid också borgeniirer med allmiin 
förmånsriitt nytla av försäljningen. Deras fönnånsriitl går dock cfler ford
ringar och rälligheter som giiller i fastigheten. Om anslutningsriitt utövas, 
skall den begiirda försäljningen iiga rnm för den anslutandes fordran. Detta 
inncbiir, att li:igsta bmiet sätts framför den fordringen. I 114 ~ andra punkten 
UL föreskrivs a1:L om anslulningsyrkande inte görs, försäljning inte får ske 
till förfäng för de i borgenärsförteckningen upptagna rältsägarna. 

För att utvisa utt fon1ringar och riillighelcr som skall tas upp i sakiigarför
teckningcn i princip inic rubbas av försiiljning som konkursfön-allarc begär 
har i enlighet med beredningens förslag i förevarande paragrafs fjärde stycke 
angells, att konkursboet i niimnda situation skall tas upp som sökande utan 
förmånsrält. Skyddsbeloppet skall alltså bestämmas så att fordringar och 
rättigheler som tagits upp i sakägarförteclmingen blir skyddade. Detta giiller 
oavsett vilka skäl förvallaren kan ha haft när han begärde försäljning, så
lunda iiven om försiiljningen begiirls i syfte att få täckning för kostnader 
som enligt 81 § KL skall belasla fastigheten. Ilestiimmelsen giiller dock inte 
om borgenär utövat nnsln!ningsriitt enlig! 1 ;3 § i llepartementsförslagel. 

?~ ,. _, s 

Paragrafen motsvarar 29 § i lagberedningens förslag. 
Gällande riilt. I fråga om beriilrning av fordran i sakägarförteckning giiller 

f. n. att kapitalheloppel av en forclringsinteckning alltid skall tas upp i sin 
helhet. Framgår av borgenärens bevakning eller styrks på annat siitt att del 
av en inteckning utgör ägarhypotek, tas detta upp efter det övriga beloppet. 
Gör fastighelsägaren gällande alt en inteckning i dess helhet skall tas upp 
som iigarhypolek, får han styrka sitt påstående genom alt förete intecknings
handlingen. Ränta som iir utfäst i inleckningsrevcrsen och bliYit intecknad 
kan enligt 18 § 1 mom. lF utgå ur fastigheten för högst två år före dagen för 
utmätningen eller konkursansökningen. Därtill kommer ränta för tiden diir
efter till och med dagen för köpeskillingsfönlelningen. Om riinla inle beva
kats, skall enligt 112 § 1 mom. UL vid borgenärsförteckningcns uppgörande 
beräknas ränta på intecknade beloppet för ett år. Detsamma gäller, om bor
genären inte kan slyrka att ränia innestår för längre ticl. För :'igarhypolek 
beräknas enligt 25 § andra och tredje styckena lF inte någon ränta. 
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Lagberedningen. Den nuvarande beräkningen a,· riinta på inteckningsre
verser är oförenlig mecl panträttsbestämmelserna i JB. Borgenärs fordran 
skall beräknas enligt omslagsreversen eller de andra bevis som borgenären 
kan åberopa till stöd för sin fordran. Fordringen måsle alltså utredas mera 
ingående än f'. n. Panträtt får dock inte åtnjutas för mer iin pantbrevets ka
pitalbelopp jämte tillägg enligt G kap. 3 § .JB. Om fordringen understiger 
pantbrevels belopp, skall återstoden tas upp som ägarhypotek. Fordran sk.all 
tas upp till dess belopp den L'inkta tillträdesdagen. 

Genom gäldenärens egna nppgiftcr och borgenärernas bevakningar torde 
det i allmänhet kunna tillfredsställande utredas vilka som innehar pantbrev i 
faslighelen och hur stora inleckningsborgenärernas fordringar är. Om pant
brev ligger obelånal hos fastighetsägaren, torde denne i allmänhet uppvisa 
pantbrevet. Dei kan emellertid förekomma fall då man inte kan få uppgift 
om var pantbrev ligger eller om den aktuella belåningen. För upprättande av 
sakägarförteckningen måste i tveksamma fall bestämmas om något tillägg 
skall tas upp utöver pantbrevds belopp. 

Beredningen har inte ansett rlet väl förenligt med konstruktionen i 6 kap. 
3 § .TB att i den angivna situntionen upptaga tillägg eller del av tillägg enligt 
någon schablonregel. I stället bör öE pröva, om det finns sldlig anledning att 
räkna med alt pantbrevet iir belånat resp. att fordringen med ränta m. m. 
överstiger pantbrevets belopp, niir fastighetsägaren t. ex. uppger att pantbre
vet iir belånat hos en person, som inte kunnat anträffas på grund av utlands
vistelse, och att ränta är ogulden för viss tid. Om i fastigheten gäller pantbrev 
som inte innehas nv i:igaren ·::>ch någon fordran, för vilken pantbrevet utgör 
säkerhet, inle blivit anmiild, skall sålunda i förteckningen tas upp pantbre
vets belopp och clet tillägg enligt 6 kap. 3 § .JB som kan antas böra utgå med 
hänsyn till fastighetsiigarens uppgifter och andra upplysta omständigheter. 
Regeln blir LilHimplig iiven niir anteckning om innehav av pantbrevet finns 
i fastighetsboken men fordringsägaren inte anmält sig. Om lämnade upp
lysningar inte är alldeles övertygande, får enligt beredningen det för den 
antagne fordringsägaren beriiknade beloppet tas upp som tvistigt. 

Enligt 6 kap. 9 § .JB skall tillägg inte beräknas på ägarhypotek. Bered
ningen föreslår en uttrycklig bestämmelse härom. När ägarhypotek tas i 
mät, föreligger inte längre ägarhypotek i egentlig mening, i den mån borge
nären fålt förmånsrätt däri. Beredningen föreslår därför att tillägg i sådant 
fall skall kunna beräknas, vare sig ägarhypoteket blivit formligen pantför
skrivet eller ej. 

Remissyttmndena. Den av beredningen föreslagna regeln att öE i sakägar
förteckningen i vissa fall skall ta upp pantbrevs belopp och sådant tillägg 
som med hiinsyn till omständigheterna kan antas böra utgå kan enligt hov
rätten för Västra Sverige or:rnka öE åtskilligt merarbete i form av förfråg
ningar och efterforskningar. Det kan enligt hoHätten sättas i fråga om inte 
en schablonregel aY det slag som nu finns är att föredra framför beredning-
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ens förslag. Konslruktionen i 6 kap. 3 § JB kan knappast anses utgöra hinder 
mot alt i denna und:mtagssiluation använda en schablonregel. Länsstyrelsen 
i 11.oppaI"lJergs län vänder sig också mot den niimnda regeln. Länsstyrelsen 
ansluter sig i och för sig till beredningens uppfattning att konstruktionen i 6 
kap. 3 § JB leder lill en sådan regel men anser att det i fråga om pantbrev 
som inte har företetts vid bcvakningssammanlrädc bör vara möjligt att ex of
ficio la upp pantbrevet med sitt kapitalbelopp och ett tillägg på förslagsvis 
sex procent. Länsstyrelsen påpekar därvid alt öE under ärendets gång oftast 
inte har någon som helst kontakt med fastighetsiigaren, vilken av bered
ningen förutsätts varu den som i första hand skall lämna uppgifter för ett 
cliskretionärl bestämmande av tilHigg. Det förefaller vidare inte länsstyrelsen 
tilltalande att, som beredningen har Hinkt sig, siitta av ett beräknat tilläggs
belopp som tvistigt, om inhämtade upplysningar för dess beräknande är 
bristfälliga. Slrävan måste enligt länsstyrelsens mening vara att få hela det 
exekutiva förfarandet genomfört och avslutat i ett sammanhang. 

Departcmentschcf en. Som beredningen har anfört medför de nya pant
rättsbcstämmelserna i .JB att de nuvarande reglerna om hur fordran skall be
räknas i sakägarförteckningen måste omarbetas. Kravet på utredning av bor
geniirs fordran måste ställas högre än f. n. De lösningar som beredningen fö
reslagit har i allmänhet godtagits under remissbehandlingen. Också jag bi
träder de föreslagna bestämmelserna, som ansluter väl till panträttsreglerna 
i JB. 

Ett par rcmissinslanser ifrågasiitter om det inte bör införas en schablonre
gel för beräkning av tillägg i det fall del i fastigheten gäller pantbrev som 
inte innehas aY iigaren och någon fordran för vilken pantbrevet utgör säker
het inte blivit anmäld. Som beredningen framhållit torde emellertid en sådan 
regel ansluta mindre väl till bestämmelserna i 6 kap. 3 § JB. Jag är därför 
inte beredd att frångå den lösning av problemet som beredningen valt. Härtill 
kommer atl den aktuell::i. situ::i.lionen torde uppkomma endast i undantags
fall. Inte heller kan jag ansluta mig till den kritik som riktats mot förslaget 
att det beräknade tiWiggsbeloppet i sakägarförteckningen kan tas upp som 
tvistigt. 

28 § 

Denna paragraf motsvarar 30 § i lagberedningens förslag. 
Departementschefen. Enligt denna paragraf skall fordran som inte är för

fallen och inte löper med ränta före förfallodagen tas upp med det belopp 
som efter fem procents årlig ränta utgör fordringens värde på tillträdesda
gen. Motsvarande gäller, om utfäst ränta är Higre än fem procent. Bestäm
melserna stämmer överens med beredningens förslag, som godtagits eller 
lämnats utan erinran av remissinstanscrna. 
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29 § 

Paragrafen motsvarar 31 § i lagberedningens förslag. 
Dcpartementsc11efcn. I denna paragraf, som motsvarar 111 § 1 mom. UL, 

har i saklig överenssliimmel se med beredningens förslag föreskrivits alt rät
lighel som besvärar fastigheten skall tas upp utan att något belopp anges för 
den. 

30 § 

Denna paragraf motsvarar delvis 32 § samt 33 § första sfycket 4 och 34 § 
första stycket första punkkn i lagberedningens förslag. 

Dcpartementschcf en. I denna paragraf har i dcpartemcntsförslaget sam
manförts vissa föreskrifter alt skydclshelopp m. m. skall anges i sakägarför
t cdrningcn. 

Punkterna 1 och S. I samband me1J HJG7 års iindringar i UL herördc lagrå
det innebörden av uttrycket liigst[l. budet och riklade viss krilik mol reglernas 
utformning i 113 § och 135 § 2 mom. l1L (jfr prop. 1967: 16 s. 218). Lagråuet 
framhöll all uttrycket lägsta budet används för att beteckna det lägsta pris 
som kan antas men all det också begagnas för att ange en fordrans fage i 
borgeniirsförtcckningcn. Fo:rdringen kan falla h10m eller nlom Jiigsta budet, 
dvs. över eller under det slrcck pii. horgenfö·sförleclrningcn snm sälls genom 
bestämmandet av liigsla blHlct. ::\'fir andra medel än köpeskilling slår till för
fogande och det därför enligt utlryckssältct i 113 § 2 mom. och 135 § 2 mom. 
UL skall vid higsla budets bestämmande avdrag ske för det tillgtingliga be
loppet, syntes inneJJörden hiirav enligt lagrådet vara all det pris spekulanten 
lägst måste bjuda skall minskas med beloppet. Diiremot avsågs inte att göra 
någon iindring i fråga om Ihget av del streck som före avdraget satls på hor
geniirsförtcckning('n. En fordran som visserligen inte täcks av det pris köpa
ren lägst kan bjuda men son täcks av summan av niimnda pris och eljest till
gängliga medel faller alltså inom Jiigsta lwdct. J. .. agrådet ansåg lagens lenni
nologi vara mindre tilll'rcdsstiillande. Tillräckliga skiil all vid en provisorisk 
reform som den år 1967 genomförda fr{rngå dittills tilhimpats uttryckssiill 
syntes dock inte föreligga. 

I deparlcmentsförslaget har, liksom i beredningens förslag, lagrådets kritik 
beaktats. Dcpartementsför~.Iaget skiljer sålunda klart mellan å ena sidan 
summan av fordringar med bättre räl t än den för vilken fastigheten skall säl
jas och kostnaden för förfarandet ( skyddsbeloppet), samt å andra sidan 
det liigsla bud som måste avges på auktionen för att fastigheten skall få 
säljas. 

Beräkningen av skyddsbdoppet kan påw·rkas av atl kontanta medel, som 
finns att tillgå, skall användas till betalning av fordringar med bättre rätt än 
cxckntionsfordringcn och alt till följd därav skadcslåndsanspråk utlöses. Jag 
kan i det hänseendet hänvi.sa till vad beredningen har anfört (betänkandet 
s. 141 not. 3). 
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Punkt 2. I 16 § (jfr 18 § i bercclningens förslag) föreskrivs att medel som 
har flutit in genom siirskild försäljning av tillbehör tillkommer dem som har 
fordringar med riii:t i faslighelen efter clet företräde mellan dem som giiller 
enligt lag och alt den som vill avstå från sin rätt till betalning ur medlen, 
skall ge det tillkiinna senast vid hevakni ngssammanlrädet, om avslåentlet 
inverkar på villkoren vid fastighelens försäljning. Enligt 23 § tredje stycket 
(jfr 25 § tredje stycket i beredningens förslag) skall vidare på hernknings
sanunantrådet siirskill behandlas hur den behållna köpeskillingen för tillbe
höret skall användas i den mån det inverkar på villkoren vid fastighetens för
säljning. I anslulning till dessa bestiimmelser har i denna punkt tagits upp 
en föreskrift all öE skall ange i vad mån behållen köpeskilling för tillbehör 
skall anv~indas för betalning av fordringar som har tagits upp i sakägarför
teckningen. I ett andra stycke av paragrafen har föreskrh·its att tillbehörs
medel in le får tas i anspråk för betalning av fordringar inom skyddsbeloppet 
annat iin i enlighet med vad som har angivits i sakiigarförteekningen. l\fot
svarande föreskrift finns i 100 b § 1 mom. UL och i 32 § andra stycket i be
redningens förslag. 

Punht 4. L'ndcr denna punkt föreskrivs att i sakägarförteekningen skall 
anges vilka rättigheter som enligt 33 § är skyddade utan förbehåll eller skall 
förbehållas vid försäljningen. Som beredningen framhållit bör anteckning 
hiirom iiimpligcn ske vid varje särskild rättighet. Om öE försummar att göra 
sådan anteckning vid rättighet som har bältre rätt än exekutionsfordringen, 
inverkar det inte på riiltighetens bestånd. Om öE inte i sakågarförteckningen 
anger förbehåll i fråga om riittighct med sämre rält än cxek.ntionsfordringen, 
skall frågan om rältighctens bestånd prövas enligt reglerna i 39 §. 

Punkt i5. Som sista punkt i nppriilmingen har tagits upp en föreskrift att 
betalningsvillkuren och tilltriidesdag skall anges i sakiigarförteckningcn. 

31 § 

Paragrafen molsvarar 33 § andra och tredje styckena samt 34 § 6 andra 
punkten i lagberedningens förslag. 

Deparlcmcntsclzefcn. Punkt 1. I denna punkt föreskrivs alt sakägarfÖr
teckningen iiven skall innehålla erinran om den riitt till förlängt avtal som 
enligt lag tillkommer nyltjanderättshavare, om han blir uppsagd med anled
ning av fastighetens försäljning. De lagregler som åsyftas iir dels reglerna i 
JB om jordbruks- och bosladsarrendators samt hyrcsgiists riitt till förlång
ning av avtalet efter uppsiigning (9 kap. 7 och 8 §§, 10 kap. 4 och 5 §§ samt 
12 kap. 45--47 §§ JB), dels motsvarande regler i lagen (1957: 390) om fiske
arrenden (5 §). De skadeslåndsregler som åsyftas ftterfinns i 9 kap. 14 §, 
11 kap. 5 § och 12 kap. 57 § .JB. Ersiillningsregeln i 7 kap. 19 § JB åsyflas 
däremot inte med hänvisningen. 

Punkt 2. Denna bestämmelse övercnssliimmer med 111 § 2 mom. UL. 
Punkt 3. Enligt 11cnna punkt skall sakägarförteckningen innehålla uppgift 
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om rätt att bo kvar på fastigheten som öE enligt 36 § tredje stycket kan ha 
medgh,it ägaren. 

32 § 

Denna paragraf motsnirar delvis 32 § första stycket i lagberedningens 
förslag. 

Departcmenischcfcn. I första stycket av paragrafen har tagits upp den 
grnndHiggande regeln, alt skyddsbeloppel vid försäljningen skall vara läckt 
av köpeskillingen och andra medel som finns alt tillgå. Av regeln framgår att 
täelmingsprincipen fortfarande skall gälla. Departements.förslaget stämmer 
härutinnan överens med beredningens förslag. Förslaget innebär att försälj
ning kan ske så snart skyddsbeloppet är täckt, medan enligt nuvarande be
stämmelser försäljning får ~:ke endasl om Higsla budet har överskridits, dvs. 
sökandens fordran har blivit täckt med åtminstone ett öre. 

Beträffande termen skyddsbelopp och hur detta skall beräknas får jag 
hänvisa till vad som anförts vid 30 §. 

Ilere1lningen har berört den situation som uppstår när ny auktion hålls se
dan inrop blivit ogiltigt diirför att inropare inte inom föreskriven tid betalat 
återstående del av den kontanta köpeskillingen. Som beredningen anfört får 
inroparens handpenning då räknas in bland de medel som finns att tillgå vid 
elen nya auktionen, trots att handpenningen inte får tas i anspråk under an
nan förutsättning än som anges i 43 §. Om inroparen slällt säkerhet enligt 
35 § andra stycket i stället för att betala handpenning kontant, bör det be
lopp, för vilket siikerheten ,gäller, dvs. handpenningens belopp, räknas som 
tillgängligt även om öE inte ännu har gjort bruk av säkerhelen (jfr 143 a § i 
förslageL lill ändring i UL), under förutsältning att stikerheten är betryg
gande. 

När ett bud visserligen inte täcker fordringar med bättre rält än exeku
tionsfordringen men innehayarna av sådana bättre priorilerade fordringar 
medger förstiljning, bör ghelvis försiiljning kunna ske utan hinder av de 
nämnda besttimmelserna i paragrafens första stycke. Vidare bör gälla att sö
kanden kan medge att inrop godtas fastän kostnaden för förfarandet inte har 
b1ivit täckt. Föreskrifter i dessa hänseenden ges i 40 § andra stycket. 

I andra slycket av paragrafen har i överensstämmelse med vad bered
ningen har föreslagil tagit~ upp en regel enligt vilken förhandenvaron av 
fordran som giiller i andel i fastigheten inte får hindra försiiljning, om köpe
skillingen för fastigheten förslår till betalning av någon del av exekutions
fordringen. Beträffande innebörden av regeln får jag hänvisa till vad bered
ningen har anfört (bet s. 142) .• Jag vill framhålla att reglerna om bestiim
rnanrle av skycldsbeloppet i clepartementsförslaget innebär att fordran som 
gäller i andel av fastigheten och har bällre rätt än exekutionsfordringen fal
ler inom skyddsbeloppet. Däremot gäller enligt förevarande bestämmelse 
täekningsprincipen inle alltid beträffande sådan fordran. 
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33 § 

Paragrafen motsvarar 33 § 1-3 i lagberedningens förslag. 
Deparlementsclzefcn. I den allmi:inna moliwringen har utförligt behand

lats de frågor som hänger samman med exekutiv försäljnings inverkan på 
rättigheter. Iletr~iffande de principer som ligger till grund för bestämmel
serna i denna paragraf .får jag hänvisa till vad jag där anfört. Härutöver vill 
jag endast tillägga alt departementsförslaget, liksom beredningens förslag, 
innehåller den nyheten i förhållande till gällande rält att tomträtt som är 
inskriven alltid gäller utan förbehåll. Härigenom förhindras att tomträtten 
går förlorad vid exekutiv försäljning för fordran med förmånsrätt enligt G § 
1 FRL. 

Enligt beredningens förslag (33 § 1) skall huvudregeln att rättighet med 
bättre rält än exekutionsfordran lir skyddad utan förbehåll inte vara tillämp
lig på rättighet som gäller bara i andel av fastigheten och inte har bättre rätt i 
andelen än fordran som inte ö.r skyddad enligt 32 § (jfr 32 § andra stycket i 
deparlementsförslaget). Sedan beredningen har lagt fram sitt förslag har Ja
gen (1968: 578) om erkännande av privat jorddelning som fastighetsbildning 
(legaliseringslagen) antagits. Lagen har trätt i kraft den 1 januari 1969. Mot 
bakgrunden av reglerna om legalisering av sämjedelning och förbudet mot 
andelsupplålelse i 7 kap. 9 § .JB finner jag den nämnda undantagsbestämmel
sen inte fylla något praktiskt behov. Om en sådan situation som bestfönmel
sen avser i något undantagsfall uppstår, torde den kunna klaras upp utan 
särskild bestämmelse. Departementsförslaget saknar följaktligen motsvarig
het till ifrågavarande besHimmelse. 

I övrigt har bestämmelserna i paragrafen tagits upp i saklig överensstäm
melse med vad beredningen har föreslagit i 33 § 1-3 i sitt förslag. Vissa re
daktionella ändringar har vidtagiis i förtydligande syfte. 

34-36 §§ 

Paragraferna motsvarar 34 § i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. I avräkning på köpeskillingen skall enligt 117 § 1 mom. UL i 

faslighelen innestå kapitalbeloppet av giild som är intecknad och som faller 
inom lägsta budet (övertagandeprincipen). Förutom niir det gäller gemen
samma inteckningar är övertagandeprincipen behäftad med fyra undantag. 
Fordran skall inte innestå, om det i borgenärsförteckningen har angetts alt 
den skall betalas av medel för tillbehör som har sålts för sig ( 117 § 1 mom. 
UL). Fordran som grundar sig på sökt men ånnu inte beviljad inteckning och 
fordran på g1:und av inteckning, vars giltighet är föremål för tvist, skall inte 
innestå (117 § 1 mom. andra punkten UL). Förfaller intecknad fordran till 
betalning senast den dag, då sammanträde för fördelning av köpeskilling 
hålls, är borgenären berättigad att på begäran få kontant betalt för sin ford
ran även om den enligt övertagandeprineipen skulle stå inne i fastigheten 
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( 117 § 2 mom. första punkten CL l. Finnes vid horgeniirsförleckningens upp
rällande andel i inteckning, som faller inom liigsta budet, tillkomma gäldenä
ren som iigarhypotek, skall sådan andel utan särskilt yrkande betalas ur kö
peskillingen (117 § 2 mom. nndra pnnklen). Belopp som sålunda inte skall 
innestå i egendomen skall betalas kontant (117 § 3 mom. UL). 

När inrop skett skall köparen enligt 12ö § UL genast betala en sjåltedel av 
köpeskillingen, dock inte mer än vad som enligt borgenärsförtcckningen bör 
utgå i reda pengar eller mindre än bcloppel av kostnaden i utsökningsmålct. 
Vill köparen hellre ställa pant eller borgen för vad som skolat betalas, skall 
det också gälla. Erbjuder köparen som pant inteckning i cgcn1lomcn, får den 
godkännas endast såvitt dess kapitalhclopp iigger inom inropssumman och 
inom det värde som åsalls faslighelen av ulmätningsmannen samt inom 
nästförcgående års taxeringsvärde. Betalar inte köparen handpenningen eller 
stiillcr han inte säkerhet, skall egendomen genast ropas ut igen (125 § UL). 

Senast vid sammantriidet för kiipcskillingsfördelningcn skall den del av 
köpeskillingen, som skall utgå i reda pengar, ha erlagts till auktionsförriitta
ren. Sker inte betalning i enlighet härmed, är köpet ogiltigt. Ny auktion skall 
då hållas (130 § 1 mom. UL). 

Om köparen visar att fordringsägare, som skulle ha kontant betalning, har 
länrnal honom anstånd med :Jctalningen eller iir köparen själv beriiltigacl lill 
kontant betalning, har han enligL 131 § 1 morn. VL rätt att på köpeskillingen 
aniikna motsvarande belopp. Om auktionsförrättarcn bcgiir det, skall han 
dock sliilla pant eller borgen för återbäring i händelse beloppet skulle befin
nas rätteligen tillkomma annan borgenär. Finns, sedan fordringsiigarna har 
förnöjts, överskott på köpeskillingen och heviljar fastighctsiigarcn anstånd 
med betalning av överskollel., gäller anståndet. 

Köpare har riiit att tilll6cla egendomen, när han har fullgjort sin hetal
ningsskyldighct (133 § 1 mom. första punk.len UL). Om giildcniiren inte har 
annal hemvist att tillgå, får utmätningsmannen anvisa honom nödiga rum. I 
dessa kan gäldenären bcriittigas att sitta kvar till nästa infallande fardag för 
avlriidande av förhyrd liigenhet (133 § 1 mom. andra punkten UL). Sedan 
köparen tilltriil l cgcrnlomen, har han riitt att uppbära arrendeavgift eller 
hyra, som förfaller efter lilllrädet, och i övrigt utöva de rättigheter som på 
grund av arrende- eller hyr,~savlalet tillkommer iigurcn. Skall avtalet giilla 
mot inroparen, svarar denne i förre iigarcns ställe för de förpliktelser som 
åligger ägaren och som skall fullgöras efter tilllriidcsdagcn (li-13 § 2 mom. 
första punkten UL). 

Lagberedningen. 3·1 § punkt 1 i beredningens förslag (jfr 34 ~ första styc
ket i deparlemenlsförslaget) innehåller regler som motsyarar de nuvarande 
be:;Länunclserna om avriikning i 117 § UL. I punkten ges därmed uttryck ål 
överfagandeprincipen. Enligt förslaget skall således lrnpilalheloppet av skyd
dad fonlran som är förenad me1l panträtt som regel innestå i avräkning på 
köpeskillingen, om inte borgenären framställt yrkande om belalning och 
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fordringen är förfallen till betalning senast på tillträdesdagen. För att kunna 
beaktas vid sakiigarförleckningens uppriillande måste yrkandet framställas 
senast vi<l bevakningssammantriidet. Av bestiimmelsen framgår indirekt, att 
ränta skall hetalas kon lant, liksom andra biförpliklelser som avses i 6 kap 3 § 
andra stycket i .JB-förslaget. lfonlant helalning skall enligt förslaget också 
ske, om fordringen är beroende av villkor eller om inteckning sökts men 
ännu in le beyiljals eller om tvist föreligger. Enligt gi\llande lag skall kontant
betalning äga rum endast om inteckningens giltighet är föremål för tvisl eller 
inteckning iir sökt men iinnu inte beviljad. Att själva fordringen är tvistig el
ler beroende på villkor medför således f. n. inte, att beloppet skall betalas 
kontant. Den iindring som förslaget innebär betingas av att pantbrevet enligt 
JB-förslaget inte som nuvarande inteckningshandling utgör någon fordrings
handling. Självfallet skall inte det belopp som är föremål för tvist eller är be
roende av villkor utan vidare betalas ut till borgenären. Förslaget till lag om 
ändring i UL innehåller bestämmelser om hur i detta hänseende skall förfa
ras vid köpeskillingsfönlelningen. 

Andra stycket under punkten 1 i beredningens förslag innebär att fordran 
som iir förenad med panträtt endast i andel av fastigheten skall betalas kon
tant. Denna regel saknar motsvarighet i gällande lag och får enligt bered
ningen ses i samband med .TB:s förbud mot inteckning i andel av fastighet. 

Innehavare av skyddad fordran kan på grund av bestämmelserna i 18 § i 
förslaget ( j fr 16 § i de.partementsförslaget) få lyfta medel som har flutit in 
genom försäljning av faslighetstillbehör. Detta inne.bär också ett undantag 
från övertagandeprincipen. 1 tredje stycket har erinrats härom. Motsvarighet 
till bestämmelsen finns nu i 117 § 1 mom. UL. Tredje stycket innehåller vi
dare, att avräkning inte skall ske om köpeskillingen för fastigl1eten inte täc
ker skyddade fordringar och andra medel skall användas därtill. Här åsyftas 
bl. a. behållen avkaslning och, när ny auktion hålls därför att tidigare inro
pare hrnslit i likviden, den handpenning som denne betalt. l\Ied den avfatt
ning som 33 § fått i beredningens förslag (jfr 33 § andra stycket i departe
mentsförslaget) kan riiltighetshavarnas ställning inte påverkas av att avkasl
ning eller andra medel finns tillgängliga. Innehavare av skyddad fordran kan 
sålunda enligt förslaget få finna sig i att ta emot kontant betalning. Detta in
träffar, när sammanlagda beloppet av tillgängliga kontanta medel överstiger 
summan av vad som under alla omständigheter skall betalas kontant inom 
skyddsbeloppet. Skyldigheten atl acceptera kontant betalning åvilar i första 
hand den som har skyddad fordran med sämsta rätt. 

I punld 2 i beredningens förslag (jfr 34 § andra stycket i deparlements
förslagel) behandlas ägarhypotek. Enligt 117 § 2 mom. gäller f. n., att om vid 
borgenärsförteckningens upprättande andel i inteckning inom lägsta budet 
finnes tillkomma gäldenären, skall andelen ulan särskilt yrkande betalas ur 
köpeskillingen. Grunden till denna bcståmmelse ligger i att ägarhypoteket i 
detta fall följer äganderätten Lill fastigheten och därför genom den exekutiva 

8 Riksdagen 1971. 1 sam!. Nr 20 
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försiiljningen går önr från giildenären till inroparen. Om iigarhypoteket inte 
betalas konlanl, skulle alltså gäldenären få byta ut iigarhypotekel mol en 
personlig fordran mot inroparen. Kontant betalning har cliirför ansetls 
stämma bäst överens med hans intresse. Annorlunda förhåller del sig f. n. 
med inteckningshandling som gäldeniiren själv innehar. Någon anledning att 
beträffande sådant ägarhypotek göra avsteg från överlagandeprincipen har 
inte hittills ansetts föreligga. Den ståndpunkt som gällande riitt intar i sist
nämnda hiinseende kan enligt beredningen inte vidhållas. Medan gäldenären 
f. n. utan vidare efter försäljning av fastigheten intar pantharnres st::ill
ning på grund av sitt innehav av inteckningshandlingen, kan han enligt .JB 
inte göra någon rätt giillande på grund av pantbrevet utan att pantbrevet har 
pantförskrivits till honom. Med hänsyn härtill gör beredningens förslag inte 
någon skillnad mellan alt pantbrev är obelånat och att det finns ägarhypolek 
på ett pantsatt pantbrev. I båda fallen skall ägarhypotek enligt punkt 2 beta
las kontant utan särskilt yrkande, även om det faller inom sky<ldsbeloppel. 

Enligt p11nkt 3 i beredningens förslag (jfr 34 § tredje stycket i departe
mentsförslaget) skall återstoden av köpeskillingen - dvs. den del som på 
grund av tidigare bestiimmelser i paragrafen inlc skall inneslå i avräkning på 
köpeskillingen - som regel betalas kontanl. Sladganckt ersiiller 117 § 3 
mom. UL. Av den föreslagna lydelsen följer liksom enligt gällande rätt att 
frågan om kontnnlbclalning inte påverkas av besvär öwr köpeskillingsför
delningcn och beslut varigenom beloppet förklaras Lillkomma annan iin den 
som enligt sakägarförleckningen upptagits som borgenär. All kvittning får 
ske när inroparen sjiilY är berättigad till kontant betalning för fordran följer 
av allmänna regler och har inte ansetts behöva särskilt anges i lagtexten (jfr 
131§lJL). 

Punkt 4 i heredningens förslag (jfr :J;) § i deparlemenlsförslagetJ upptar 
regler om handpenning och cm betalningen av den kontanta köpeskillingen. 

I fråga om handpenningens storlek gäller nu, att den i regel skall utgöra en 
sjiitlellel av köpeskillingen. Beredningen påpekar al.t 1lelta översliger den 
handpenning som iir bruklig vid vanliga frivilliga försiilj11i11gar. I allmiinhet 
bestäms den till tio procent av den överenskomna köpesumman. Del förefal
ler beredningen liimpligl att anknyta lill denna praxis. Även lio procent av 
köpeskillingen - utan avdrag för inleclmingsskulder som köparen skall 
överta - iir betydande och torde vara tillräckligt för att de viktigaste ända
målen med handpenningen skall fyllas, niimligen att förmå inroparen alt i 
tid fullgöra sin återstående be!alningsskyldighet och all, om han inle gör det, 
i rimlig omfattning täcka ersiittning för den skada som genom hans försmn
melse kan drabba exekutionssökanden och andra. Enligt förslaget är sålumla 
den som inropar fastigheten regelmässigt skyldig all efler inropet lämna 
handpenning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen. Liksom i giillande 
lag ges emellertid vissa kompletterande besltimrnelser. Handpenningen är så
lunda begriinsad till vad som enligt föregående regler i paragrafen skall beta-



Kungl. Maj:ts proposition nr 20 år 1971 227 

las kontanl och får inte underskrida den kostnad som skall ulgå nr faslighe· 
len. 

Beredningen har ansell, all staten och kommun bör vara befriade från 
skyldighet att fanurn handpenning, och har upptagit bestämmelse diirom som 
andra stycke urnler punkten 4 (jfr 35 § tredje stycket i deparlement.sförsla
get). Om staten eller kommun till iivenlyrs skulle underlåta alt fullfölja kö
pet, skall emellertid ersältningsskyldighet inträda i den omfattning som för 
andra fall följer av 42 § (jfr 43 §i departemcnlsförslagcl). 

Den omstiindigheten att inroparen enligt gällande lag genast skall betala 
handpenning anses inte innebära, alt detta måste ske omedelbart i alla situa
tioner. Frågan om anslåncl blir aktuell bl. a. när dubbelt utrop skall ske. 
Förslaget intar en annan ståndpunkt än giillande lag och förutsätter att 
handpenning skall Jämnas vid de skilda utropen. 

Handpenningen skall enligt förslaget (jfr 35 § andra stycket i <leparte
mcntsförslaget) betalas kontant, om inte inroparen ståller säkerhet som kan 
godtas eller godkänts av den till vars förmån den gåller. F. n iir del van
ligt, att som siikerhet erbjuds inteckning i den fastighet exekutionen avser. 
En följd av JB:s panträtlsreglcr är att pantbrev inte i och för sig blir tjänligt 
som säkerhet. Dän•mot bör panthanue kunna som siikerhet stiilla sin med 
panträtt i fastigheten förenade fordran hos gäldenären. Bestämmelse härom 
har beredningen infört i första stycket under punkten 4. Förutsättningarna 
för all godkänna säkcrhelen bör kunna mildras jämfört med nu gällande reg
ler. Enligt förslaget skall fordringen täckas av köpeskillingen och kunna an
ses betryggande. Vicl denna prövning måste sjiilvfallet taxeringsviirdet och, 
om fastigheten värderats i ulsökningsmålet, det därvid åsatta värdet heaktas 
av öE. 

Varl som senare i förslaget siigs om handpenning bör iiven giilla siikerhet 
för handpenning intill det belopp som säkerhclen giUler. Detta anges i första 
slyekel under punkten 4. 

Enligl lredje stycket under punk\en 4- (jfr 35 § fjiinlc stycket i rleparte
mentsförslaget) skall ogulden del av den kontanta köpeskillingen - inkl. 
handpenningsbelopp som inte har betalts kontant - betalas senast vid det 
sammantrföle för fördelning av köpeskillingen som blivit utlyst i kungörelsen 
om auktionen. 

Om den som enligt sakägarförteckningen iir betalningsberättigad har med
givit avräkning, skall det avräknade beloppet avdras från vad som skall be
talas. Om köparen slutit avtal om avriikning med den enligt förteckningen 
belalningsberätligade men förteckningen sedermera visar sig felaktig på 
denna punkt, mås le köparen betala det auäkna<le beloppet till den rätta bor
genären, om han inte lyckas utverka anstånd av denne. Köpets giltighet är 
emeMerlid inte beroende därav. Enligt 131 § UL kan auktionsförrättaren av
kräva köparen säkerhet för del belopp som denne sålunda kan bli skyldig be
tala. Det har uttalats, alt auktionsförrättaren måste begagna denna befogen-
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hel med slor varsamhet för .att inte åstadkomma skada. I förslaget har inte 
intagits någon molsv:uighet till detta stadgande. Förslaget innehåller där
cnwl förbud mol avriikning, om det enligt sakägarförteckningen är ovisst 
vem beloppet tillkommer (jfr 34 § tredje stycket i departcmentsförslaget. \ 

Regler om tilltriidcsdag h~:r tagits upp i punkt 5 i förslaget (jfr B6 § i <le
parlemenlsförslagct). Enligt 133 § UL gäller f. n. diirom, att köparen får till
träda egendomen när han fullgjort sin hetalningsskyldighcl. Han behöver 
inte avvakla den föreskrivna likviddagen utan kan betala i förtid. På så sätt 
kan han få rält alt tilltriida fasligheten tidigare och därmed uppbära t. ex. 
hyror som förfaller till betalning under tiden mellan auktionen och likvid
dagen. Denna förmån torde också ofta utnyttjas. 

Beredningen anser det int·~ lillfredssUillande, alt inropare skall kunna be
reda sig en förmån genom atl helala i förlid. Köparen kan genom förtida be
talning få lyfta betydande hyresbelopp m. m. Den osi-ikerhet om blivande lill
trädesdag som följer därav kan vidare bl. a. i vissa fall göra det svårt för sak
ägare att bedöma, hur myck·~t han behöver bjuda för att rädda fordran eller 
rättighl'l. Beredningen anser <let lämpligare, att dagen för fördclningssam
manträdet fixeras som ti llträdesdag så att det blir klart vad som skall till
komma borgenärerna och giildenären å ena samt köparen å andra sidan. Lik
som hittills bör det inte för tillträde krävas, att auktionen har vunnit laga 
kraft. Inroparen hör ha möj lighel att ingripa, om det är risk för att egendo
men på grund av bristande lillsyn eller liknande kan skadas under tiden mel
lan auktionen och lillträdesdagen. I första stycket under punkten 5 föreslås 
på grund av det anförda, alt som tilllrädesdag skall räknas den dag som 
kungjorts för fördelningssammanträdet men att öE kan medge inroparen att 
La vård om egendomen tidigare. 

Regeln om tillträdesdag medför atl avkastning av fastigheten under tiden 
fram t. o. m. dagen för fördelningssammanträdet skall tillfalla föregående 
iigare, om ej annat bestämt~. Borgenärerna har emellertid möjlighet att till
godogöra sig den genom att hos öE utverka förordnande enligt 10 eller 11 § i 
förslaget. En annan modifikation, som närmast tar sikte på arrende, hyra 
och liknande avkastning, ha:r tagits upp i andra stycket under punkten 5 (jfr 
36 § andra slycket i departcmenlsförslaget). Enligt vad där sägs kan öE be
stämma, all utestående avkastning av fastigheten som enligt 10 eller 11 § (jfr 
8 och 9 §§i departemenlsförslaget) skolat betalas till öE eller syssloman och 
har förfallit under tiden l. o. m. lillträdesdagen skall tillkomma köparen. 
Därigenom kan öE eller sysslomannen befrias från uppgiften att efter auk
tionen driva in arrenden, hyror o. d. men avkastningen kan ändå indirekt 
komma borgenärerna tillgodo. 

Om avkastning som rålteligen fallit under tiden t. o. m. tillträdesdagen ut
ges till köparen ehuru den inte tillkommer honom, skall han redovisa därför 
till öE. Det får sedan bli öE:s sak att tillställa den föregående ägaren vad 
han skall ha eller - om förordnande har meddelats enligt 10 eller 11 § -
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fördela tillgängliga medel mellan därtill berättigade. Bestämmelse om köpa
rens skyldighet att redovisa ifrågavarande medel till öE har också intagits i 
andra stycket under punkten 5. 

I tydlighetens intresse har som tredje stycke under 5 upptagits föreskrift 
all avkastning som förfaller efter tilllrädesdagen tillkommer köparen. 

Som punkt 6 i förslaget (jfr 36 § tredje stycket i deparlemcnlsförslaget) 
har stadgats, att öE kan medge iigaren alt bo på fastigheten under högst tre 
månader efler lilltriidesdagen. Beredningens förslag innebär också alt frågan 
måste uppmärksammas senast vid hevakningssammantriidet. Uppgift om 
rätt atl kvarho skall nämligen ias upp i sakiigarförteckningen och blir därige
nom ett köpevillkor. öE bör i sitt heslul ange vilka utrymmen som förre iiga
ren får disponera. SjiilYfallet måste han också beakta köparens intresse av att 
i tid få tilllriicla så slor llel av fasligheten som möjligt. För del fallet alt förre 
iigaren inte flyttar i ticl ges hesliimmclse i 71 § i förslaget (jfr 74 § i departe
mentsförslagcl). 

Remissyitrandena. De av beredningen föreslagna reglerna om handpen
ning, tillträdesdag och rätt för fastighetsägare att ho kvar på fastigheten be
handlas särskilt i några remissvar. I övrigt har remissinstanserna inle berört 
den närmare utformning beredningen har givit bestämmelserna om belal
ningsvillkor och tilllrädesclag. 

Frågan om handpenningens storlek tas upp av advokatsamfundet. Sam
fundet förordar i första hand att den nuvarande regeln om handpenningens 
storlek, en sjättedel av köpeskillingen, behålls. Om en sänkning skall ske, an
ser samfundet i tmdra hand att den inte hör genomföras för alla slags fastig
heter, siirskilt med tanke på att beredningen har intagit den ståndpunklen 
alt inroparen endast ansvarar med handpenningen, om köpet inte fullföljs. I 
de fall då köpeskillingen är låg torde enligt samfundet en tioJ11lel av köpe
skillingen vara en viil Iilen handpenning för alt utöva ett effektivt Lryck på 
en inropare att fullfölja köpet. En liimpligare lösning anser samfundel diir
för vara att handpenningen vid köpeskillingar upp till förslagsvis lllO 000 
kronor utgår med en sjtiltedc1 för att sedan successivt sänkas till en tiondel 
för större objekt. Samfundet kritiserar också beredningens förslag i fråga 
om säkerhet för handpenning i form av fordran som är förenad med panl
riitt i fastigheten. Samfundet anser det vara att föredra att spekulanterna i 
förväg nt exakt vad som får godtas st!som siikerhet i form av pantbrev i fas
tigheten. Alt siikerhclen ''kan anses betryggande" iir sviivanl!e och del iir en
ligt samfundet biiltre att söka hestiimma kraven i lagtexten. Samfundet me
nar alt cll krav på alt säkerheten skall ligga inom laxeringsviirdcl cilcr, om 
fastighelen viirderats, inom viirderingsbeloppcl inte skulle innehiira någon 
större avvikelse från giillancle riitt och skulle kunna vara en go1ltagbar lös
ning, varigenom rättsförluster, om erbjuden siikerhel inte kan anses betryg
gande, skulle undvikas. Samfundet ri::lpekar i det sammanhanget att bered
ningen förutsätter att OE vid sin bedömning av siikcrheten skall heakla 
taxeringsvärde och värdering. 
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Regeln all slalen och kommun inte skall behöva liimna handpenning eller 
sliilla säkerhet bör enligt Svmska bank[öreningen ges tillämpning också när 
det giiller de reguljära fastighelskredilinrätlningarna. Föreningen anser alt 
man därigenom skulle nppntt praktiska förenklingar och alt några avgörande 
bcbinklighcter inte kan anföras mot en sådan utvidgning. Bankinspektionen 
anför liknande synpunkter. Inspektionen framhMlcr att lagstiftaren i andra 
sammanhang har anselt förbindelse av bankinstitut inte behöva säkerställas 
i särskild ordning för ntl anses betryggande och säl ler lfärför i fråga om inle 
sådant institut i det här aktuella avseendet och i övrigt niir siikerhcl skall 
ställas i utsökningsmål hör jiimställas med staten och kommun. Hourättcn 
för övre Norrland anser atl också kommunalförbund bör befrias från skyl
digheten all liimna handpenning och sliilla säkerhet. 

Beredningens uppfallning all köpare inte som f. n. genom att fullgöra sin 
helalningsskyldighet omellelbart skall kunna bereda sig lilllräde till fastighe
ten kritiseras i yttrandena från Svenska bank{ ören ingen, advokatsamfundet 
och Sveriges jordbrzzkskasseförbund. I dessa yttranden ges uttryck för npp
fal lningen atl nuYarande ordning skall hehållas och all beredningens förslag 
alt den kungjorda !lagen för fördelningssammanträdct skall räknas som till
lriidesdag således inte bör genomföras. 

Svenska bankföreningcn finner beredningens förslag och uttalanden i an
slutning till della tyda på all beredningen anser att en köpare kan bereda sig 
en otillbörlig förmån, om han genom förtidsbetalning kan skaffa sig riitt alt 
uppbiira arrende- eller hyrc:sbelopp som förfaller mellan betalningstillfället 
och dagen för fördelningssammanträdet. Enligt föreningens mening kan del 
knappast betrnktas som en orlittvisa, alt sådana me<lel kommer köparen, som 
vanligPn också är borgcniir, till godo i stället för alt tillfalla gälclenii.ren. Dess
utom framhåller föreningen att möjligheten att utan dröjsmål kunna Lillgo
clogöra sig.fastighetens avkastning kan föranleda, och normalt också föranle
der, en presumli\· köpare all: bjuda högre köpeskilling iin han annars skulle 
ha gjort. Mot dl'n nuyaralllle ordningen finner föreningen kanske kunna in
vändas att den iir ägnar! alt 1-:ynna kapitalstarka köpare. I praktiken kan man 
emellertid cnligl föreningen räkna med, alt den som upptrlider som speku
lant vid en exekutiv fastighelsauktion, på förhand har ordnat möjligheter alt 
finansiera köpet med lån i den mån han inte kan göra del med egna pengar. 
Det torde därför så gott som aldrig förekomma, alt en köpare till följd av 
brist på likvida medel nödgas a\·stå från förtidsbetalning, om sådan i och för 
sig ter sig förmånlig. Föreningen vill också framhålla, att betydelsen av den 
nuvarande tilllriidesregeln inte begränsar sig lill frågan om avkastningens 
fördelning. Exekuth·a auktioner gäller sålunda inle sällan fasligheler, diir ett 
byggnadsförelag har börjat uppföra ett hus men sedan råkat i svårigheter 
och inte kunnat fullfölja arbetet. I sådana fall kan det vara av utomordent
ligt stor vikt all omedelbart kunna få tillträda fastigheten för alt t. ex. ordna 
med all hygget konrnwr und,er Lak så atl skador av väder och vind förhindras. 
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Enligt förslaget kommer delta att bli möjligt endast om öE särskilt med
ger det. Detla innebär enligt föreningen ett osiikerhetsmoment, som kan 
leda till tidsnt<lriikt och diirrned också till ekonomisk förlust. Advokatsam
fzmdei anliiggcr i sistniimncla hänseende samma synpunkter som föreningen. 
Samfundet framhåller att öE, när det gäller alt avgöra om ski:il för för
tidstilllriide föreligger, kommer att ställas inför svåra bcdömningsfrågor. 
:Man kan enligt samfundet viinta sig en varierande praxis, vilket i fråga om 
auktion på fastigheter med pågående byggnation, som har avbrutits, kan in
nebära belydande osäkerhelsmomenl. Atl i sådana fall vara beroende av det 
såväl tills- som resullalsmässigt osäkra beslut, som en administrativ myndig
het kan komma till, förefaller inte samfundet vara iignat att främja den smi
dighet och de möjligheter till snabba ingripanden som i ett storl antal fall 
torde vara önskvärda. Sveriges jordbrukskasseförbtrnd anser inte den möjlig
het som beredningens förslag anvisar att öE skall kunna medge inroparen 
att la vård om egendomen före tillträdesdagen vara tillfyllest. Det händer 
ofta alt kredilinriitlningar tvingas ropa in fastigheter för att skydda in
teckningsfordringar. I sådant fall föreligger skyldighet att åter avyttra egen
domen snarast möjligt. Det är därför enligt förbundets mening angeläget 
att möjlighet finns att genom belalning av köpeskillingen omedelbart få full 
rådighet över egendomen. Särskilt i fråga om jordbruksfastigheter kan detta 
vara av vital betydelse. 

Svenska bankföreningen och advokatsamfundet framhåller i sina yttran
den också, att ett genomförande av förslaget om dagen för fördelningssam
manträdet som exklusiv tilllrädesdag sannolikt skulle medföra ett stort antal 
framställningar till öE om förtida tillträde och om förordnanden dels att 
avkastning av fastigheten skall uppbäras av öE eller syssloman enligt 10 
och 11 §§ i beredningsförslaget dels att avkastning som förfaller under ti
den mellan auktionen och tillträdesdagen skall tillkomma köparen. Detta 
skulle fördyra förfarandet och vålla myndigheterna betydande merarbete. 

Regeln som innebär alt öE skall kunna medge köpare rätt att ta vård 
om egendomen före den fastställda tillträdesdagen bör enligt länsstyrelsen 
i J(opparbergs län kompletteras med föreskrifter om när yrkande om för
tida tillträde senast får framställas och hur ett beslut om bifall till sådant yr
kande skall bringas lill rättsägarnas kännedom. För sin del anser länsstyrel
sen att yrkande bör framställas senast vid auklionstillfällel så att dess resul
tat omedelbart blir bekant för de närvarande. För övriga rättsägare som kan 
ha intresse av beslutet, främst den i normalfallet vid auktionen frånvarande 
tidigare ägaren, kan protokollet över auktionen då lämna erforderliga upp
lysningar. 

Frågan om förre ägaren bör få bo kvar på fastigheten efter dag då inropare 
skall tilltriida denna anser länsstyrelsen i Kalmar län höra lösas i huvudsak 
efter de linjer som nu finns angivna i UL. Frågan bör alltså enligt länsstyrel
sens mening tas upp först i samband med eventuell begäran från inroparens 
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sida om handriickning gentemot förre ägaren. Som skäl för delta framhåller 
länsstyrelsen att det vid hevalmingssammanträdel ofta torde saknas kontrol
lerbar uppgift huruvida den förre iigarcn, för del. fall han på tilllrädesdagen 
får lämna fastigheten, kommer alt sakna bostad eller inte. Även om nuva
rande ordning i huvudsak behålls, bör emellertid maximiliden för rätt att bo 
kvar på faslighelen bestämmas till tre månader från tillträdesdagen. Om be
redningens förslag anses höra genomföras, anser länsstyrelsen i varje fall 
böra föreskrivas at[ frågan om riitt att ho kvar inte skall behöva tas upp av 
öE annat än på yrkande av ägaren. Sådanl yrkande bör då kunna fram
ställas i samband med utmiitning eller vid beskrivning och värdering av 
fastigheten, om dessa åtgärder sker senare än vid utmätningen. Kronofogde
myndigheten bör därvid bereda ägaren tillfälle att begära att få bo kvar på 
fastigheten viss tid och försöka ulreda om ägaren kommer att ha annan bo
stad att tillgå efter fastighetens försäljning. Denna utredning bör därefter 
ligga lill grund för öE:s beslut i frågan. 

Departementschefen. Beredningens förslag all: handpenningen i princip 
skall utgöra tll tiondel av köpeskillingen har under rcmissbehandlingen mött 
viss kritik. Man har därvid erinrat om alt beredningen har intagit den stånd
punkten att inroparen endast ansvarar med handpenningen, om köpet inte 
fullföljs. Delta är också departementsförslagcts ståndpunkt. Jag delar emel
lertid beredningens uppfattning att också en handpenning av den måttliga 
storleksordning som det kan bli fråga om enligl förslaget får anses vara till
räcklig för att de viktigaste iindmålen med handpenningen skall fyllas. An
ledning saknas därför enligt min mening att frångå förslaget i denna del. 

Enligt min mening bör den under remissbehandlingen väckta frågan om 
en ulvidgning av bestämmelserna om befrielse från skyldigheten att lämna 
handpenning eller ställa säkerhet till alt avse även bankinstitul inte prövas i 
detta sammanhang. En sådan utvidgning medför bl. a. gränsdragningspro
blem som är svårlösta och fordrar ingående överväganden. Däremot bör den 
särreglering som föreslås för kommunerna kunna gälla äYen kommunalför
bund. Jag vill erinra om att nu nämnda frågor aktualiseras också i anslut
ning till 48 § i förslaget till lag om iindring i UL. 

Vid remissbehandlingen har beredningens förslag, att den dag för fördel
ningssammanträdet som har angetts i auktionskungörelsen skall räknas 
som tillträdesdag mött stark krilik. Som exempel på att bestämmelserna 
skulle få ogynnsamma verkningar i praktiken har anförts att auktionen av
ser en fastighet, på vilken ell byggnadsföretag har påbörjat byggnation men 
inte kunnat fulJfölja arbetet. I sådana fall kan det vara av vikt att köparen 
genast får tillträda fastigheten för all hegrlinsa skadorna. Kritiken går ut på 
att den av beredningen föreslagna ordningen att öE skall kunna medge köpa
ren att ta vård om egendomen före tillträdesdagen innebär betydande osäker
hetsmoment. Enligt min mening iir de uttalade farhågorna betydligt över
drivna . .Jag vill i sammanhanget framhålla att någon mera omfattande utred-
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ning om behovet av att i förtid la vård om fastigheten inte är avsedd att be
höva förebringas av köparen. Syftet med bestämmelsen om tillträdesdag är 
närmast att förhindra att en inropare bereder sig förmåner på bekostnad av 
gäldeniiren, som redan befinner sig i ett utsatt ekonomiskt läge. Bestämmel
sen om tilllrädesdagen får utformas under beaktande av delta syfte. Vad som 
sagts nu gäller också del fallet att en kreditinrättning 1som är skyldig att så 
snart surn möjligt avyttra egendomen ropar in fastigheten. Inte heller i så
dana sitnaLioner kan den ordning som beredningen föreslagit sägas innebära 
några betiinkligheter. I departementsförslaget har därför reglerna om till
trädcsdagen tagits upp i enlighet med beredningens förslag. I anslutning till 
vad som har framhållits under remissbehandlingen vill jag erinra om den 
möjlighet som öE enligt såväl beredningsförslaget som departementsför
slagel har att förordna att avkastning av fastighet som har förfallit under 
tiden l. o. m. tillträdesdagen skall tillkomma köparen. 

Enligt 30 § i deparlementsförslaget skall öE i sakägarförteckningen ange 
tillträdesdagen. Vid remissbehandlingen har föreslagits att begäran om att 
få ta vård om egendom före tillträdesdagen skall få framställas senast vid 
auktionstillfället. Enligt min mening bör en sådan begränsning inte genom
föras. Sådana förhållanden som motiverar ett vårcltagande kan mycket väl 
tänkas uppstå också efter auktionen. I administrativ väg bör ges föreskrifter 
om hur ett medgivande om förtida tillträde skall kunna bringas till rätts
ägarnas kännedom. 

De föreslagna bestämmelserna om möjlighet för öE att förordna att äga
ren skall få bo kvar på fastigheten under viss tid efter tillträclesdagen inne
bär enligt min mening en Himplig avvägning mellan de intressen som här 
kan komma att slå emol varandra. Den nuvarande ordningen är ägnad atl 
skapa osäkerhet och kan därf?>r tänkas verka prissänkande. Som framgår av 
31 § i deparlementsförslaget skall beslut beträffande rätt att bo kvar anmär
kas i sak~igarförleckningen. 

Också övriga av beredningen föreslagna bestämmelser beträffande betal
ningsvillkor och tillträde .finner jag böra godtas. I departementsförslaget har 
besliimmelserna delats upp på tre paragrafer, varav 34 och 35 §§ avser betal
ningsvillkor och :36 § lilltriide Ull såld fastighet. I förhållande till berednings
förslagct har därvid gjorts vissa smärre avvikelser. Bl. a. har i departements
förslaget inte tagits upp någon motsvarighet till föreskriften i beredningens 
förslag alt bestämmelserna i lagen om handpenning även gäller säkerhet för 
handpenning (34 § 4 första stycket sista punkten i beredningens förslag). 
Det får anses ligga i sakens natur att detta gäller och någon uttrycklig bc
slämmelse härom anser jag inte vara påkallad. 

37 § 

Paragrafen motsvarar 35 § i lagberedningens förslag. 
Departementschefen. Paragrafen, som i gällande rätt har sin motsvarighet 
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i 118 § UL, har tagits upp i överensstämmelse med heredningcns förslag. I 
anslutning till denna paragraf har under remissbehmullingen eIHlast fram
förts den synpunkten att sådan överenskommelse som avses me<l bestämmel
sen hör kunna med bindande verkan för alla sakligare triiffas a\' dem som är 
närvarande vid sakägarsammanträdel. En sådan ordning skulle enligt min 
mening kunna leda till obilliga konsekvenser för borgenär som inte iir niir
varande vid sammanträdet . .Jag kan därför inte biträda denna uppfattning . 

• Jag vill framhålla att den angivna möjligheten att frångå legala köpevill
kor inte bara avser villkor som har tagits upp under 32-- -36 §§ i deparle
menlsförslagel utan också omfattar de bestiimmeJser om sakiigarförtecJming
ens upprättande som har betydelse för försiiljningsvillkoren, I. ex. bestäm
mandet av skyddsbeloppel och rätlsägarnas inbördes företräde till betalning. 

Av vad som anförs i anslutning till 53 § framgår all innehavare av gemen
sam inteckning inte kan eflerge del gemensamma ansvaret. 

38 § 
Denna paragraf motsvarar 37 § i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. Enligt 119 § 1 mom. UL skall auktionsförrältaren innan ut

rop av egendomen sker Hisa upp borgenärsförteckningen och meddela full
stiindig och tydlig underrättelse om sättet för försäljningen samt ange när 
köpeskillingen sist skall vart:: betald. Auktionsförrättaren skall också i rlen 
mån det iir påkallat med hiinsyn till viirdel av tillbehör till fastigheten eller 
av annan orsak ange vilken egendom som skall ålfölja fastigheten vid för
säljningen och i \'ad mån egendom som framstår som tillbehör inte skall åt
följa fastigheten. Råder Lvisl om tillbehör skall del anmärkas. Auklionsför
rättaren skall vidare enligt 119 § 2 mom. UL upplysa, alt egendomen utropas 
under förbehåll alt 11trop skall prövas av öE. I 132 § 2 mom. UL föreskrivs 
att i försäljningen ingår vad som enligt lag utgör tillbehör till fastigheten. 
Har vid försäljningen beträffande viss egendom siirskilt angctls, att den åt
följer faslighelcn eller alt så inle iir fallet, iir dock vad som sålunda har an
gelts avgörande för nul försäljningen omfallar. 

Lagberedningen. I hercdni::"1gens förslag har som första stycke Lagits upp 
beslämmelser som motsvarar 119 § 1 mom. andra och lredje punkterna och 
1B2 § 2 1110111. UL. Beredningen påpekar att den beskrivning som har givits 
på faslighelcn med tillbehör visserligen bestämmer vad försäljningen om
fattar säljare och köpare emellan men inte hinder lredje man som påstår 
alt han har bättre riill till L. ex. viss maskin. Dennes riilt kan emellertid ha 
prekluderals enligt vad som giiller därom. 

Beredningen framhåller, all del bör viiljas ett mera ändamålsenligt sätt för 
11pplysningar lill sakiigare och spekulanter än alt liisa upp hela sakägarför
teckningen. Beredningen föreslår i andra stycket att sakiigarförteckningen 
skall föredras. Kompletlernntle föreskrifler bör enligt beredningen ges i ad
minislraliv ordning. 
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Tredje stycket i beredningens förslag motsvarar 119 § 2 mom. UL. 
DepartemenlsclwJ'en. Dcparlcmentsförslaget överensstämmer i sak med 

beredningens förslag. Bctrii.ffandc th'n närmare innebörden aY bestiimmel
serna ~ltl det vid auktionen skall lämnas uppgifter om vad försäljningen om
fat1ar för jag h:foyisa lill prop. l!l67: 16 (s. 120, 221och232). 

Enligl dcpartementsförslaget skall vid auktionen Iånmas redogörelse för 
innehållet i sakägarförteckningen. Som beredningen har framhållit bör 
denna fiireskrifl kompletteras med tiWimpningsföreskrifter. 

39 § 

Paragrafen motsYarar :38 § i lagheredningens förslag. 
Departementsclzefen. Denna paragraf innehåller bestiimmelser i fråga om 

rättigheter som enligt ;33 § fjiirde stycket i deparlementsförslagel kan förbe
hållas vid auktionen. 

I första och andra styckena ges föreskrifter om nlropsordningen när fas
tigheten belastas av riittigheter. Bestämmelserna har behandlats i den all
männa motiveringen. Jag vill hiirutöver bara tillägga alt som tredje punkt i 
första stycket har föreskrh·its all den omständigheten att ägarhypotek inte 
liicks inle utgör hinder mot alt bud med förbehåll för rättigheten godtas. 
Denna regel, som sW.mmer överens med beredningens förslag, är motiverad 
av att fastighetsägaren inte bör få belalt på bekostnatl av rtitlighelshavaren. 
Regeln gäller dock inte om ägarhypoteket har blivit ulmiitt. 

l tredje stycket behandlas möjligheten för rällighetshavare att göra till
skott för att rädda sin rättighet. I överensstämmelse med beredningens för
s lag anges att rättighet kan skyddas genom att rätlighetshavaren betalar skill
naden mellan buden eller så stor del av skillnaden som behövs för att täcka 
fordringar med bättre rätt än rättigheten. Vitlare föreskrivs i fjärde stycket 
all, om rältighelsharnre i clet fall sakägarförteckningen upptar två eller flera 
rföligheler iir villig -alt helala skillnaden mellan buden men beloppet inte en
samt eller i förening med annat tillskott som bjuds förslår för alt fordringar 
med biitlre rätt skall täckas, fastigheten skall utropas med förbehåll för rlen 
aktuella riiltighelen eller den eller de rältighelcr som är skyddade genom ti
digare bud och annat tillskott som bjuds. Detsamma skall giilla, om bud med 
förbehåll för rältigheten inte understiger bud utan sådant förbehåll men 
fordringar med bättre rätt inte är täckta. Som beredningen påpekat torde 
möjligheten att göra tillskott komma att användas bara i undantagsfall. 
::\'ågon risk för att bestämmelserna skall komma att komplicera förfarandet i 
praktiken lorde därför inte föreligga. 

Femte stycket innehåller en regel för det fall att borgenär, rnrs fordran 
inte hlivit Wckt genom visst bud, godtar budet. I sådant fall skall vid tillämp
ningen av de tidigare angivna bestämmelserna i paragrafenfordringen räknas 
som ltickl. 1 själlc stycket slutligen anges att om rättighetshavare i stället för 
betalning sliiller siikerhel, skall det gälla. De nu behandlade bestämmelserna 
sUimmcr överens med beredningens förslag. 
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40 § 

Denna paragraf motsvarar 39 § i lagberedningens förslag. 
Deparfementschefen. I första stycket har föreskrivits att öE innan inrop på 

auktion godtas skall pröva om de villkor för försäljning som anges i 32 § 
iir uppfyllda. Delta innebär att öE skall pröva om skyddsbeloppet liicks av 
sammanlagda beloppet av den för fastigheten bjudna köpeskillingen, behål
len köpeskilling för tillbehör, behållen avkastning och andra medel som finns 
att tillgå. Samlidigt får i förekommande fall regeln beträffande andelsinteck
ning i 32 § andra styckel iakttas. Nu nämnda bestämmelse ger uttryck för 
täclrningsprincipcn. I andra stycket har emellertid tagits upp undantag från 
denna princip. 

Andra punkten i första stycket motsvarar nuvarande 126 § 3 mom. UL. 
Även om skyddsbeloppet har uppnåtts, får inrop el enligt vad som där före
skrivs inte godtas, om det är sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan 
uppnås. Beträffande innebörden av denna beslämmelse får jag hänvisa till 
prop. 1967: 16 (s. 125). 

Som nyss har nämnts har i andra slycket tagits upp undantag från täck
ningsprincipen. Där föreskrivs sålunda att inrop får godtas utan hinder av 
bestämmelserna i första stycket, om samtliga berörda sakägare medger det. 
Bestämmelsen ger, liksom nuvarande 126 § 2 mom. UL, uttryck för att inne
havare av fordran med bättre rätt i fastigheten kan avstå från den fördel täck
ningsprincipen ger honom genom att medge att försåljning sker utan att 
hans fordran är täckt. Regeln innebär att alla sakägare som berörs av att vill
koren i 32 § inte är uppfyllda måste medge försäljning .för att sådan skall 
kunna komma till stånd. Det räcker alllså inte med medgivande från sak
ägare som iir närvarande vid auktionen. 

Alt märka är all medgivande som nu har nämnts, till skillnad från vad 
som f. n. gäller, också skall kunna göra försäljning möjlig i fall då öE har 
funnit sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås. I sådana fall 
fordras medgivande från alla innehavare av fordringar och rättigheter som 
uppoffras, om försäljning sker samt dessutom från faslighelsägaren. 

I andra punkten i anrlra stycket har som ytterligare ett undantag från 
täckningsprincipen föreskrivits att exekutionssökanden kan medge att för
säljning får ske utan all kostnaden för förfarandet är täckt. Medgivandet 
kan avse inte bara kostnad, som i sista hand faller på sökanden, ulan också 
kostnader som borgenär som har påkallat särskild åtgärd i sista hand ansva
rar för. 

I överensstämmelse med vad som nu gäller enligt 126 § 1 mom. UL har i 
paragrafens tredje stycke fö:reskrivits att inrop inte får godtas om sökandens 
fordran inte har blivit läckt och han motsätter sig att försäljning sker. Med 
sökandens fordran avses därvid exekutionsfordringen. Den som efter utlös
ning av sökanden har träit i dennes ställe övertar också den rätt som sök.an-
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den har enligt sist nämnda bestämmelse. Borgenär som har utövat anslut
ningsrätl kan också motsätta sig försäljning, om hans fordran inte har blivit 
tåckt och försiiljning inte har begärts av borgenär med bättre rätt _i fastighe
ten. 

41 § 

Paragrafen motsvarar 40 § i lagberedningens förslag. 
Departcmenfschefen. Försla stycket innehåller bestämmelser om påfölj

derna a\· alt den som ropat in faslighcten inle liimnar handpenning. 
Enligt 125 § IJL gäller f. n. alt fast egendom som har ropats in på exekutiv 

auktion genast ropas ut på nyl l, om köparen inte betalar föreskriven hand
penning eller ställer säkerhet för denna. Beredningen föreslår att det nm·a
runde kravet på omedelhar betalning mjukas upp. Nytt utrop skall enligt be
redningens förslag ske om inroparen underlåter alt Himna handpenning utan 
dröjsmål. öE skall också på begäran kunna göra ett kort uppehåll i hand· 
läggningen för att bereda inroparen tillfälle att skaffa handpenning, om 
uppehållet inte kan antas medföra beaktansvärd olägenhet. 

Under remissbehandlingen har ifrågasatts det lämpliga i att ge öE möjlig· 
het att göra uppehåll i handläggningen för att inropare skall hinna skaffa 
handpenning eller säkerhet för handpenning. Förfarandet har ansetts kunna 
leda till fördrring, bland annat i fall när det kan bli fråga om att bevilja flera 
uppehåll. Det har också framhållits alt auktionsförrättaren tvingas ta en \iss 
risk, om uppehåll beviljas. Erfarenhclen har visat att, om köparen under 
uppehållet inte lyckas skaffa tillräckliga medel för att fullfölja sitt inrop, 
spekulanter kan ha avlägsnat sig från auktionslokalen och inte får tillfälle 
alt bjuda vid det nya utrop som blir följden av att köparen inte kan erlägga 
handpenning eller stiilla godtagbar siikerhet. Auktionen kan då efter besvär 
upphävas. 

Jag delar, liksom det övcrviigamle antalet remissinstanser, beredningens 
uppfattning alt en viss uppmjukning av de nuvarande reglerna om betalning 
:n- handpenning bör ske. Huvudregeln bör som beredningen föreslagit vara 
att fastigheten skall utropas på nytt, om inroparen inte belalar handpen
ningen utan dröjsmål. öE skall emellertid på begiiran kunna göra elt kort 
uppehåll i handliiggningen för all inroparen skall få tillfälle att anskaffa 
handpenning. En sådan möjlighet torde i vissa fall kunna leda till alt ett 
bättre försiiljningsresullal uppnås. 

Som beredningen och några remissinstanser framhällil bör möjlighelen atl 
göra uppehåH i han1lliiggningcn ntnyltjas med viss försiktighet. Uppehåll bör 
inte få göras om del kan antas medföra beaktansvärda olägenheler. Som ex
empel hiirpå kan niimnas att avbrotlet får till följd alt kretsen av spelrnl:rnle1· 
minskar under v~inletiden. 

I vissa fall kan två eller flera ulrop vara nödvändiga med hiinsyn till de 
rättigheter som är upplåtna i fastigheten. Beredningen föreslår alt handpen-
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ning i sådant fall skall liimnas för varje inrop. Skall inrop inte beslå återEim
nas handpenningen. 

Del har under remissbehandlingen anförts alt en regel som den föreslagna 
kan, om möjlighel till uppehåll för anskaffande av handpenning införs, med
föra en lidsutclräkt vid auktionen som inte kan tolereras. Enligt min me
ning framstår den av beredningen föreslagna regeln som väl motiverad. 
Genom all <len som stannat för högsta budet blir skyldig all lämna hand
penning eller ställa säkerhet innan nytt utrop äger rum får han visa att 
hans bud är allvarligt menat. Någon risk för alt hcslämmelsen skall med
föra nämnvärd lidsutdriikl anser jag inte föreligga. Niir samma person gör 
flera inrop bör redan lämnad handpenning kunna tillgodoräknas inropa
ren vid senare inrop. 

Bestämmelserna om handpenning vid flera utrop återfinns i andra stycket 
i den föreslagna paragrafen. 

l lredje slyckel föreskrivs att inrop iir ogiltigt, om inroparen inte betalar 
ogulden del av den konlanla köpeskillingen senast vid fördelningssamman
triidcl. Bestämmelsen stämmer i sak överens med gällande rätt (130 § 1 
mom. UL) och beredningens förslag. 

42 § 

Paragrafen motsvarar 41 i~ i lagberedningens förslag. 
Departemenlschefen. Denna paragraf innehåller bestämmelser för det fall 

då ny auktion skall hållas. 
Kommer försäljning in le till stånd på den grund alt det inte avges något 

bud vid auktion eller avgivet bud inte antas av auklionsförrätlarcn gäller 
f. n. enligt 127 § UL att ny auktion skall hållas, om sökanden begär delta före 
förrättningens slut. Om inrop har blivit ogiltigt till följd av alt inroparen har 
försummat att i tid betala ogulden del av den kontanta köpeskillingen, skall 
auktionsförrtlltnrcn enligt l~:O § 1 mom. UL genast utlysa ny auktion. 

Enligl beredningen bör del niir godtagbart inrop inte har skell inle krävas 
atl sökanden skall bestämma sig för nytt försiiljningsförsök retlan innan 
auktionen har avslutals. Begiiran om ny auktion bör i sti:illel kunna framsliil
las inom en vecka från auktionen. För det fall att inrop har blivit ogiltigt till 
följcl av att obetald del av den kontanta köpeskillingen inte har belalts senast 
vid fönklningssammanlrädet anser beredningen atl ny auktion inte bör 
kungöras ulan all sökanden, om han vill a\'Slå från nytt försäljningsförsök, 
fåll Lillfiille all meddeia öE detta. Förslaget om en veckas betänketid har kri
tiserals i ell remissyllrande. Det har <liirvid anförts all del är av stort vi:irde 
för såviil auktionsförrättaren som de vid auktionen niirvaramle intressen
terna att redan medan de ilr församlade i auklionslokalen få rella på om 
nyll försiiljningsl'örsök skall göras eller inte. För egen del ansluler jag mig 
emellertid till beredningens förslag. I likhet med flertalet remissinstanscr 
anser jag sålunda den föreslagna regeln om betiinketid vara motiverad. Be
stiimmelscn har tagits upp i första stycket i departementsförslaget. 
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Kommer försäljning inte till stånd på den första auktionen och yrkar ut
mätningssökanden inte ny auktion eller blir fastigheten inte heller såld på 
den senare auktionen, skall f. n. enligt 128 § UL utmätningen gå äter, om fas
tigheten inte stii11s under t vångsförvallning. Sådan förvaltning kan enligt 
178 § UL i sin tur följas av nytt försäljningsförsök. Beredningen, som utgår 
frän alt institutet tvångsförvaltning skall upphöra, föreslår att öE skall 
kunna avvisa begäran om nytt försäljningsförsök, om två auktioner har hål
lits utan att fastigheten har blivit såld och det saknas anledning anta att 
fastigheten kan säljas inom rimlig lid. 

Remissinstanserna har med ett undantag lämnat beredningens förslag 
utan erinran. Också jag ansluter mig till delta. Bestämmelsen härom åter
finns i andra stycket. Beträffande institutet lvångsförvaltning vill jag erinra 
om att jag i den allmänna motiveringen har föreslagit att institutet skall ut
mönstras nr lagstiflningen. 

Tredje stycket innehåller regler om förfarandet när ny auktion skall äga 
rum. I gällande ditt finns bestiimmelser härom i 127, 130 och 135 §§ UL. 

I 135 § UL föreskrivs f. n. för det fall att ny auktion skall hällas till följd 
av bestämmelserna i 127 eller 130 § UL att fordran eller rättighet som tagits 
upp i den tidigare borgeniirsförteckningen utan siirskild anmälan skall tas 
upp i den nya förteckningen. Hätlsägare som på grund av försummad an
mälan inte har blivit upplagen i den första förteckningen får däremot inte 
tas upp i den nya förteckningen. Fordringsägare kan dock enligt 148 § UL 
tänkas få betalt av överskott. 

Beredningen föreslår alt fordran eller rtiltighet skall få anmälas också av 
den som försummat att göra anmälan vid tidigare auktion. Den nuvarande 
ordningen kan enligt beredningen leda till obilliga resultat och kan svårligen 
motiveras enbart med att den möjligen är arbetsbesparande. Däremot hör 
som hittills gälla att skedd bevakning inte behöver upprepas. Reglerna skall i 
första hand vara tillämpliga när nytt försäljningsförsök skall göras antingen 
på den grund att godtagbart inrop inte skett vid rlen tidigare auktionen och 
sökanclen begärt ny auktion eller till följd av att inrop blivit ogiltigt. Tillämp
ningsområdet föreslås emellertid inte inskränkt därtill utan reglerna skall 
gälla också när den nya auktionen beror på att den föregående auktionen har 
upphävts av högre instans. Vad beredningen sålunda föreslår kommer i lag
texten till uttryck genom en bestämmelse av innehåll att 20-40 §§ i bered
ningens förslag skall äga motsvarande tillämpning när ny auktion skall häl
las samt att anmälan av fordran eller rättighet som skett för en auktion gäl
ler också för senare auktion . 

. Jag kan i likhet med remissinslanserna ansluta mig till beredningens för
slag i denna del. 

Fjärde stycket innehåller i överensstämmelse med beredningens förslag en 
bestämmelse om all utmätning går åter, om nytl försäljningsförsök inte skall 
göras. Detta g~iller dock inte medel som influtit eller inflyter med anledning 
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av redan vidtagna åtg~irder. Dessa skall således bli föremål för fördelning 
(jfr. 143 § 3 mom. ULl. 

43 ~ 

Paragrafen motsvarar 42 § i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. Enligt 130 § UL kan den som ropat in en fastighet på exeku

tiv auktion men underlåter att inom föreskriven tid betala köpeskillingen bli 
skyldig alt betala skadestånd. För detta iindamål skall i första hand :mvän
das den handpenning som betalats vid inropet eller säkerhet som ställts för 
handpenningen. Om det inle förslår, kan ytterligare belopp drivas in hos den 
försumlige inroparen. 

De nmarande reglerna i 130 § UL skiljer mellan det fallet att försäljning 
sker på den nya auktion som auktionsförrättaren har haft att utlysa och det 
fallet att någon försäljning inte kommer till stånd. I det förra fallet svarar 
inroparen för det belopp varmed köpeskillingen vid den nya auktionen un
derstiger den förra köpeskillingen med laga ränta därå samt kostnaden för 
den nya auktionen. Inroparen blir inte fri från sitt ansvar enbart genom att 
det vid den nya auktionen uppnås ett pris för fastigheten som täcker hans 
ansvarssumma. Först måste elen nya inroparen betala sin köpeskilling. När 
detta har skett, får handpenningen återställas till den första inroparen. Ro
par denne själv in fastigheten på den senare auktionen, måste han på nytt 
betala handpenning eller ställa säkerhet. 

I fråga om den försumlige inroparens ansvarighet när någon försäljning 
inte kommer till stånd vid den senare auktionen gäller att hans betalnings
skyldighet omfattar, förutom kostnader, vad som vid den förra auktionen 
bjudits utöver sammanlagda beloppet av de fordringar som har företräde 
framför ulmätningssökandem; fordran jämte ränta därå. 

Lagberedningen. Beredningen anser det önskvärt att ersättningsreglerna 
förenklas och föreslår att inroparens ansvar begränsas till högst handpen
ningen. Ett mera vittgående ansvar har enligt sakens natur inle någon bety
delse annat än om den försumlige inroparen är solvent. Är så fallet är det 
emellertid föga troligt att han underlåter att fullfölja köpet och offrar hand
penningen. 

Kommer försäljning till stånd vid ny auktion som hålls sedan inrop har 
blivit ogiltigt till följd av atl inroparen inte har betalat köpeskillingen, skall 
enligt beredningens förslag handpenningen tas i anspråk i den mån det be
hövs för att sammanlagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auk
tionen jämte sex procent årlig ränta därå från tillträdesdagen t. o. m. den nya 
tillträdesdagen och kostnaden för den nya auktionen. Detta skall gälla även 
om fastigheten säljs med förbehåll för rättighet som inle har förbehållits vid 
den förra auktionen eller ändrade förhållanden har inträtt. Någon motsva
rande bestämmelse finns inte f. n., men man torde änrlå enligt gällande rätt 
åtminstone i viss utsträckning få bortse från en sådan ändring av försälj-
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ningsvillkoren som nu har nämnts. Om rättigheten räddas vid den nya auk
tionen genom att rättighetshavaren gör tillskott, bör tillskottet läggas till 
köpeskillingen när ersättningsfrågan bedöms. Vidare föreslås att vad som 
inte behöver tas i anspråk skall återlämnas först när den nya inroparen full
gjort sin betalningsskyldighet. Därav följer alt den första inroparen, om han 
ropar in fastigheten på nytt, inte får som handpenning räkna sig till godo 
den handpenning som han betalade förra gången utan måste lämna ny sådan 
för det senare inropet. 

Det kan inträffa att flera inropare efler varandra försummar att fullgöra 
sin betalningsskyldighet eller alt vid försäljning av gemensamt intecknade 
fastigheter köpet inte fullföljs beträffande alla. Beredningen anser det inte 
möjligt att i lagförslaget reglera sådana speciella och säkerligen siillsynta 
fall. 

Beredningen påpekar att det redan i motiven till nuvarande regler betona
des alt elen förlust inroparen bör ersätta inte kan beräknas exakt, när någon 
försäljning inte kommer till stånd vid den senare auktionen. Olika meningar 
har också framförts i fråga om lämpliga beriikningsgrunder. Beredningen 
anser att man bör välja en så enkel metod som möjligt och föreslår att hand
penningen skall vara förverkad om fastigheten inte blir såld vid den nya auk
tionen. Handpenningen iir inte större än att en sådan påföljd förefaller rim
lig. 

Beredningen har övervägt att för alla fall när inropare inte fullgör sin be
talningsskyldighet föreslå en gemensam regel om att handpenningen skall 
vara förverkad. Av skilda skäl har beredningen emellertid avvisat tanken på 
en sådan regel. 

Gällande lag förefaller enligt beredningen utgå från atl ny auktion alltid 
skall utsättas, om inroparen underlåter att fullgöra sin betalningsskyldighet. 
Det förutsätts att denna auktion kommer till slånd och ledex lill utrop. Emel
lerlid torde gäldenären vara oförhindrad att betala sin skuld under tiden 
mellan de hå auktionerna och l. o. m. under den nya auktionen. Vidare kan 
borgenären under samma tid ålerkalla sin verkställighetsbegäran. Även en
ligt beredningens förslag förutsätts alt exelmtionssökanden skall kunna av
stå från nytt försäljningsförsök, i vilket fall utmätningen går åter. Med hiin
syn härtill .föreslår beredningen för del fall någon ny auktion inle hålls alt 
handpenningen inte skall användas till annat än betalning av kostnader för 
förfarandet som blivit onyttiga. Hit hör t. ex. kostnaderna för den hållna 
auktionen. I enkelhetens intresse skall detta gälla i samtliga fall när ny auk
tion inte kommer till stånd. Återstoden av handpenningen skall tillkomma 
inroparen. 

Beredningen föreslår slutligen alt det i anslutning till ersiil lningsreglerna 
ges en hänvisning till bestiimmelserna om rätt för inropare att i visst fall 
frånträda köpet och återfå handpenning när exekutiv auktion har överkla
gats. 
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Remissyttrandena. Beredningens förslag har av det övervägande flertalet 
remissinstanser Jämnats utan erinran. Några remissinstanser anliigger emel
lertid kritiska synpunkter i sina yttranden. Advokatsamfundet kan för sin 
del inle finna någon anledning till att man frångår den nu gällande principen 
att inropare, som inte fullföljer köpet, skall ansvara med handpenningen och 
dessutom ha full ersällningsskyldighet. Delta bör enligt samfundets mening 
gälla både vid försäljning på auktion och kanske framför allt vid försäljning 
under hand. I del sistnämnda fallet saknas anledning att försätta en försum
lig köpare i bättre stiillning iin en köpare i vilken frivillig faslighetsafför som 
helst. Att utan vidare låla en försumlig köpare som betalat mera iin handpen
ningen få tillbaka överskjutande belopp, om köpet blir ogilligt till följd av 
betalningsförsummelsen, kan inte vara förenligt med normal affärskutym 
och framstår i övrigt som en föga rimlig åtgärd och bör inte ske, om det inte 
har blivit klarlagt atl skadan inte överstiger handpenningen. Enligl samfun
dets åsikt bör sålunda skadeståndspåföljden fortfarande finnas. Länsstyrel
sen i Kopparbergs län anser beredningens tvekan att föreslå en enkel, för alla 
hithörande fall gemensam regel om handpenningens totala förverkande vara 
överdriven. Det måsle vara ett primärt inlresse all exekutionen genomförs så 
snabbt som möjligt. Med detta syfte kan knappast en generell regel om hand
penningens totala förverkan:le i samtliga fall av bristande fullföljd av köpet 
anses obillig. 

Regeln alt hela hantlpenningen är förverkad, om fastigheten inte blir såld 
niir ny auktion hålls, kritiseras av länsstyrelsen i Stockholms län och i ytt
randet från Sfocklwlms sparbank. Länsstyrelsen påpekar att handpenningen 
enligt förslaget skall motsvara en tiondel av köpeskillingen. Vid försäljning 
av större fastigheter kommer handpenningen att uppgå till betydande be
lopp, sannolikt avsevärt högre än Ya<l som är vanligt vid privata köp. Enligt 
länsstyrelsens mening kan del då inte vara rimligt att hela handpenningen 
skall gå förlorad. Någon form av "tak" behövs. I yttrandet från Stockholms 
sparbank erinras om att klausuler med innehåll som motsvarar regeln ofta 
förekommer i köpekonlrakl avseende frivillig försiiljning av fastighet. Att 
handpenningens förverkande enligt den nu föreslagna regeln i vissa lägen 
kan lella Lill obilliga konsekHnser iir fullL klart. En tiondel av inropssumman 
kan bli myckel pengar när exekutionen avser stora objekt medan skadan av 
utebliven fullföljd från inroparens sida knappast lär slå i proportion till 
objeklels slorlek. Det i:ir föremål för tvekan om 36 § avtalslagen kan åberopas 
även i fråga om handpenning vid exekutiv försäljning. 

Departemenlschefen. Beredningens förslag att inroparens ansvar skall be
griinsas till högsl handpenningen kritiseras i elt remissyttrande .• Jag finner 
emellertid inte skiil all i detta avseende frångå beredningens förslag. Som be
redningen framhållit lorde del bara i rena unclanlagsfall komma alt inträffa 
alt en solYent inropare underlåter alt fullfölja köpet och därigenom avstår 
från handpenningen. Är inroparen insolYent saknar en regel om ersättnings-
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skyldighet med högre belopp än det vartill handpenningen uppgår betydelse. 
Det har under remissbehandlingen satts i fråga om inte inbetald handpen

ning alllid horde förverkas när inroparen underlåter att fullgöra sin betal
ningsskylclighel. Som beredningen har påpekat skulle emellertid en sådan re
gel leda lill all handpenningen går förlorad även när fastigheten betingar ett 
högre pris vid den nya auktionen. Uppgår handpenningen till ett mera bety
rlande helopp, torde sådana bestämmelser också i andra fall kunna leda till 
elt obilligt resultat. Jag anser cHirför i likhet med beredningen att en regel 
om att handpenningen alltid skall förverkas inte bör införas. 

Beredningen föreslår däremot all hela handpenningen skall vara förver
kad, om fastigheten inte blir såld på den nya auktionen. Också denna regel 
har kritiserats under remissbehandlingen. 

Kommer någon försäljning inte till stånd vid den senare auktionen kan 
den förlust som den försumlige inroparen bör ersätta inte beräknas exakt. 
Olika meningar har också gjort sig gällande i fråga om lämpliga beräknings
grunder. Under sådana förhållanden framstår det som ändamålsenligt att 
inroparens ansvarighet bestäms av en schemafö;k regel utan hänsynstagande 
till förlusten i det enskilda fallet. Jag godtar därför beredningens förslag. 
Bestämmelsen i 36 § avtalslagen är inte tillämplig beträffande handpenning 
som förverkats enligt elen nu föreslagna regeln. 

Xnn i önigt ansluter jag mig till beredningens förslag. 

44 § 

Paragrafen molsvarar 43 § i lagberedningens förslag. 
Deparlemcnlschefen. I första stycket har tagits upp en bestämmelse om all 

öE skall utförda köpebrev på fastighelen sedan auktionen vunnit laga kraft 
och köpeskillingen betalats. Regeln stämmer överens med 132 § 1 mom. UL 
och herPclningens förslag. 

Uppger inroparen vid auktionen att han är ombud för annan och styrker 
han sin behörighet, skall öE förklara fastigheten såld Lill huvudmannen. Det 
kan emellertid intriiffa all inroparen först efler auktionen, t. ex. när köpe
skillingen hetnlas, uppger att inropel sketl för :Hmans räkning. För sådana 
fall har i Ö\·erensstiimmelse med beredningens förslag i andra stycket av pa
ragrafen fiireskrivils att, om inroparen visar all han har bjudit för annans 
räkning, köpebrevet skall ulfiirdas för denne. Någon bevisning utöver en för
klaring från hn\'udmannen hör i regel inte krävas. 

För clet fall all inropnrcn enligt 34 § i tleparl emcntsförslaget har fålt a\·
räkna belopp som skolat betalas kontant oeh därmed enligt 45 § tredje styc
ket i förslaget ådragil sig personligt betalningsansvar för del avriiknade be
loppet har i en andra punkt i andra stycket m· förevarande paragraf' förts 
in en bestämmelse om att inroparen och huvudmannen skall svara solida
riskt för sådant belopp. Det har niimligen inle ansetts tillfredsställande att 
inroparen skall kunna befria sig från betalningsansvar för avriik.nat belopp 
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genom att upplysa om att inropet skett för annans rlikning. Best::immelsen 
stämmer överens med beredningens förslag. 

45 ~ 

Denna paragraf motsrnrar :rn § i lagberedningens förslag. 
Departementschefen. I första slycket har tagits upp en hesliimmelsc alt 

fastigheten inte svarar för fordran som avses i 25 § 2 -- dvs. fordran med 
förmånsriitt enligt 6 § 1) clle:t" 7 § 1) eller 2) FRL - i den mån fordringen 
förfallit till belalning senast på tillträdesdagen. BesHimmelsen har i gällande 
rält sin motsvarighet i 134 § UL, med vilken emellertid a,·ses fordringar som 
har förfallit före försäljningsdagen. I likhet med beredningen anser jag atl 

tillträdesdagcn i nu förevarande hänseende hällre överensstfönmer med vad 
som i allmänhet gäller om verkningarna av fastighetsköp. 

Bestämmelsen i andra stycket, vilken behandlar den rätt som efler fastig
hetens försäljning tillkommer innehavare av fordran med panlriitt, har be
handlats i den allmänna motiveringen. 

I tredje stycket återfinns bestämmelser i fråga om det personliga betal
ningsansvar som åvilar inroparen och fastighetens iigare, om horgeniiren 
träffar överenskommelse med inroparen om att hans fordran skall auiik
nas på köpeskillingen i sUillet för att betalas kontant. Även denna fråga har 
behandlats i den allmänna motiveringen. 

46 s 
Paragrafen motsvarar 44 § i lagberedningens förslag. 
Deparlementschef en. I huvudsaklig överenssliimmelse med vad som f. Il. 

gäller enligt 133 § 1 mom. UL har i första stycket av denna paragraf föreskri
vits att inropare som fullgjort sin betalningsskyldighet får tillträda fastighe
ten på den dag som bestämts för köpeskillingens fördelning, även om köpe
brev då ännu inte utfärdats. Belräffarnle köparens möjligheter all få hand
räckning för atl komma i besittning av fastigheten får jag hänvisa till 74 § i 
deparlemenlsförslaget. I första stycket har vidare tagits upp en bestämmelse 
om att inroparen svarar för iigares skyldigheter i den mån de skall fullgöms 
efter lillträrlesdagcn. 

Om köparen vill alt arremk- eller hyresrätt som inte är skyddad eller för
behållils skall upphöra, skall han enligl andra stycket säga upp avtalet inom 
en månacl från tillträdesdagen. Annars gäller avtalet mot honom. Beträf
fande <len lid då avtalet skall upphöra har hänvisats lill vad som giiller om 
uppsiigning efter frivillig överlåtelse av fastighet. Besfammelserna stämmer i 
sak överens med 133 § UL och beredningens förslag. 

I 9-12 kap . .JB finns besLimmelser om besittningsskydd för jordbruks-, 
bostads- och anläggningsarrernlalor och för hyresgäst. Dessa regler är till
lämpliga även när arrende- eller hyresavlal skall upphöra p:l grnnd av exeku
tiv auktion. Som ett tredje stycke har i övercnsslfönmelse med beredningens 
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förslag tagits upp en hiinvisning till JB :s bestämmelser om besittningsskydd. 
Belriiffande annan rätlighetshavare än arrendator och hyresgäst har be

redningen föreslagit att rättighelshavaren skall särskilt underrättas när rät
tighelen upphör i anledning av fastighetens försäljning. Vet köparen alt rät
lighelshavarcn kiinner till att rättigheten upphör, kan underrättelse underlå
tas. Bestämmelsen syftar enligt beredningen till att rättighetshavaren inte 
skall anses ha förfarit obehörigt, om han i god tro fortsatt att utöva sin rät
tighet efter försäljningen. Under remissbehandlingen har ifrågasatts om det 
är lämpligt att ta in en sådan regel i FfL. För egen del har jag funnit den fö
reslagna regeln - som saknar motsvarighet i gällande rätt - obehövlig. I de
parlemenlsförslaget har därför in le tagits upp någon motsvarighet till 44 § 
sista stycket i beredningens förslag. 

4i § 

Paragrafen motsvarar 45 § i lagberedningens förslag. 
Deparlementschefen. Denna paragraf innehåHer bestämmelser om rättig

het som inte omedelbart skall upphöra efter fastighetens försäljning. Reg
lerna ansluter nära till motsvarande regler om frivillig försäljning i JB. De
partemcntsförslaget överensstämmer i huvudsak med beredningens förslag, 
som lämnats utan erinran av remissinstanserna. Vissa sakliga och formella 
justeringar har dock vidtagits för att uppnå överensstämmelse med JB. 

48 § 

Paragrafen motsvarar 46 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Exekutiv auktion på fast egendom kan enligt 213 § UL 

överklagas genom besvär till hovrätten. Beredningen föreslår att inropare 
utan hinder av besvär över auktionen skall fullgöra sin betalningsskyldighet 
senast på tilltriidesdagen. Vidare föreslås alt inroparen efter sammanträdet 
skall få tillträda fastigheten, om inte, innan han blivit berättigad därtill, an
nat förordnats enligt 218 § UL. Tillträde skall rättsligen anses ha iigt rum, 
niir inroparen blivit berältigad att tillträda fastigheten. 

Det kan vara förenat med större eller mindre olägenheter för inroparen att 
vara bunden av köpet i avvaktan på alt besvären blir slutligt prövade. Inropa
ren har visserligen rätt att tillträda fastigheten och att utöva ägares befogen
heter, om inte högre instans förordnat annat, men köpebrev på fastigheten 
får inte utfärdas förrän auktionen har vunnit laga kraft. Eftersom inroparen 
då inte kan få lagfart på fastigheten, har han i praktiken inte möjlighet alt 
använda fastigheten som kreditobjekt. Risken att auktionen blir upphävd 
kan också hindra honom från att bruka fastigheten på ett rationellt sätt, i 
synnerhet om tletta förutsätter investeringar. Det kan slutligen ibland vara 
olägligl .för honom att ligga ute med den kontanta köpeskillingen utan att 
kunna på åsyftat sätt använda fastigheten under tiden till dess målet blir av-
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gjort. Om inroparen genom inhibition hindrals all lilllriida faslighelen, kan 
det innebiira ökade olägcnheleL 

Med hiinsyn hiirtill föreslår hercdningen att inroparen skall få fråntriida 
köpet om hovrällen me1lcklat interimistiskt förordnan1k, enligt vilket inro
paren in le får tilllräcla 1'aslig11 elen pil den bestäm<1a dagen och detta himlcr 
består under en hcaktans,·iir<l till. 

Del förutsiiils, all förordnandet hinner meddelas innan tilltriidc skall tiga 
rum. Sedan lillträdc riiUsligen ägt rum kan ett diirefter meddelat interimis
tiskt förordnande inte ålägga inroparen alt avträda fastigheten. Beträffande 
längden av den lid under vilken inroparen hör avvakta målets vidare utveck
ling innan han får frånträda köpet anser beredningen, att den bör vara så 
lång all hovrällen kan antas hinna slutligt pröva målet. Beredningen anser 
Liden kunna s~.ttas till Lre månader, iiven om detta från inroparens synpunkt 
är en ganska lång frist. Efter utgången av den nu angivna fristen kan inropa
ren göra anmiilan hos öE att han frånträder köpet, om hindret alltjämt he
står. 

Om hon-ätten undanröjer auktionen, innebär det giYetvis att hindret be
står. Ogillar hovrätten besviiren, faller hindret bort. I och med atl hindret fal
ler bort har inroparen riiltsligen tillträtt fastigheten och därefter har han inlc 
längre rält att frånträda köpet. Högsta domstolen kan inte heller, om talan 
skulle fullföljas dit sedan tillträde sålunda skett, meddela interimistiskl för
ordnande som rubbar detta förhållande. 

föir inroparen är heriittigad alt frånträda köpet, bör han få tillbaka Iiim
nad handpenning och vad han har betalt på tillträdesdagen jämte ränta. 

Departementscl1cfcn. Beredningens förslag har lämnats utan erinran av rc
missinstanscrna. Också jag ansluter mig till förslaget. 

41) § 

Paragrafen motsvarar 47 § i lagberedningens förslag. 
Lrigbcredningen. Om en av Lvå eller flera gemensamt intecknade fastigheter 

skall säljas, skall i princip tilliimpas vad som gäller för försäljning av fastig
het i allmänhet. Första stycket av denna paragraf hänvisar för sådana fall till 
13-46 §§ (jfr 11-4-8 §§i departementsförslagct). Det återstår emellertid att 
bestämma, med vilket belopp gemensam inteckning skall tas upp i sakägar
förteclmingen. Förslaget hiinvi sar i denna del till 6 kap. 17 och 18 §§ JB 1966· 
(jfr G kap. 10 och 11 §§ .TB), som anger hur ansvaret för gemensam inteck
ning är fördelat faslighelerna emellan. Det belopp för vilket fastigheten så-· 
lunda svarar i förhållande till de andra skall enligt andra stycket första 
punkten tas upp i förteckningen. Detta innebär, atl fastighetens primäran
svar alltid skall anges. Om subsidiärt ansvar är aktualiserat, skall tas upp· 
den belastning som följer därav. Har t. ex. fastigheterna A, B och C blivit 
gemensamt inleeknade och brist uppstått vid tidigare försäljning av A, är B
och C ensamma ansvariga för återstoden och bristen skall fördelas mellan. 
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dem enligt reglerna i 6 kap. 17 § andra stycket .JR 1966 (jfr 6 kap. 10 § 
andra stycket .JB). Vänder sig excku lionssökanden i detta Iiigc endast mol B, 
skall av den gemensamma inteckningen tas npp deis l3 :s 11rsprungliga pri
märansvar dels B :s andel av bristen i A. 

Vid uppriiltande av sakiigarförteckningen skall evenlucll1 iigarhypoiek 
beaktas. I regel torde delta böra fördelas på de primiiri ans\·ariga fastighe
terna eller samma grunder som primiirans,·arct. Om emellertid det inteck
nade komplexet har skilda ägare och ägaren av viss fastighet bclall primiir
ansvarcl för denna, kan ifrågasättas, huruvida inte motsvarande belopp hiir 
tas upp som iigarhypotek enbart i hans fastighet. 

Xr den utmiilla fastigheten en avstyckning som endast svarar för vad som 
inte kan utgå ur starnfaslighclen, skall inteckningen tas upp utan anginwde 
av någDt belopp. Siiljcs avstyckningen, blir den fri från ansvar för den ge
mensamma inteckningen. Dessutom befrias de fastigheter som i ansvars
kedjan slår efter den sålda fastigheten. 

Det enligt sakägarförteckningen på fastigheten bclöpande beloppet bör hc
lalas kontant, om inte annat avtalas mellan köparen och den som enligt sak
ägarförtcckningen är betalningsberättigad. Bestämmelse härom har intagits 
som andra punkt i andra stycket. övcrcnskonunelse om atl fordringen skall 
kvarstå måste förutsätta, att inteckningen alltjåmt gäller. Av 52 § (jfr 56 §i 
departemen lsförslaget) framgår, att del ställs särskilda krav för att förord
nande om sådant fortsall inleckningsansvar skall kunna meddelas . 

. :\ven niir lvå eller flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas blir 
reglerna i 13---4fi §§ (jfr 11-48 §§ i deparlementsförslaget) om fastighets 
försäljning i princip tillfönpliga. I delta fall är emellertid flera avvikelser 
nödvändiga. Bestämmelser härom ges i 48--51 §§ (jfr 50-55 §§ i departe
mentsförslagell, li.11 vilka tredje stycket av förevarande paragraf hänvisar. 

Besliimmelserna i 48---;)l §§ iir inte lillåmpliga när intecknade fastigheter, 
som iir i c·n neh samma iigares hand men inte är gemensamt intecknade, skall 
siiljas vid samma auktion. F. Il. anses, alt fastigheterna i första hand skall 
obligaloriskt utropas var för sig men diirefler gemensamt utrop kan ske. Be
redningen förutsätter, att detta kan tillämpas iiYen framdeles, om någon 
rätt.slig komplikation inte intriicler. Del torde vara möjligt all clärvirrtilliimpa 
\"issa heshi.rnmelser i 48-51 §§ analogiskt, om inte någon sakågare diirigc
nom blir sämre sliilld iin vid särutrop som har ägl. rum före det gemensamma 
ulropcl. Detta giiller l. ex. reglerna om köpeskillingens fördelning på de olika 
fastigheterna. 

Remissyttrandena. Hovrätten för övre Norrland tar upp frågan om be
handlingen av iigarhypolek, när inteckningen avser mer än en fastighet. Hov
riillcn anser att amortering som har gjorts av ägaren till en fastighet bör tas 
11pp som iigarhypotek endast i hans fastighet. ~fotsatsen skulle innebära atl 
iigaren m· fastighet, gemensamt intecknad med fastighet i annans hand, inte 
kunde förhindra att ägarhypotek på grund av hans amortering blev taget i 
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mäl för den andres skulder. Lagen kunde enligt hovrätten därför lämpligen 
kompletteras med ett uttryckligt stadgande om detta. 

Deparlementschefen. I likhet med beredningens förslag upptas i första 
stycket bestämmelse om alt reglerna i 11-48 §§ för försäljning av fastighet i 
princip skall gälla också vicl försäljning av någon av två eller flera gemen
samt intecknade fastigheter. 

Andra stycket av förslaget reglerar frågan till vilket belopp gemensam in
teckning skall tas upp i sakägarförteckningen. Beredningens förslag ankny
ter till bestiimmelserna om gemensam inteckning i .TB. Dessa innebär att var 
och en av fastigheterna i första hand bara svarar för så stor del av det inteck
nade beloppet som motsvarar fastighetens värde och att det solidariska an
svaret inträder först i andra hand. Enligt förslaget skall fastighetens primär
ansvar alltid tas upp i sakägarförteckningen. Är subsidiärt ansvar aktuellt, 
skall också den belastningen Las upp. Vad beredningen i denna del föreslagit 
har lämnats utan erinran av remissinstanserna. Också jag ansluter mig till 
förslaget. 

Av en remissinstans har berörts frågan om behandlingen av ägarhypotek, 
när inteckningen avser mer än en fastighet med skilda ägare. Enligt min me
ning bör i sådant fall ägarh~rpoteket bara tas upp i den fastighet till vilket 
ägarhypotektet är att hänföra. Att i lagen införa en särskild regel hiirom an
ser jag inte erforderligt. 

50 § 

Paragrafen motsvarar 48 § i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. Systemet med gemensamma inteckningar bygger pä att det 

solidariska ansvaret kan göras gällande endast subsidiärt. Först sedan det vi
sat sig att det ur viss fastighet inte kan tas ut det belopp för vilket den svarar 
primärt får annan fastighet ~as i anspråk för bristen. l\fod hänsyn till detta 
subsidiåra solidariska ansva1· måste inteckningshavaren, när exekutiv auk
tion på en fastighet är aktuellt, kunna få till stånd samtidig försäljning av 
alla de gemensamt intecknade fastigheterna. I annat fall får han helt eller 
delvis vidkännas brist, som senare visar sig när annan fastighet såljs på auk
tion. Delta intresse tillgodoses genom 35 § IF, som vid exekutiv försäljning 
av saminlccknad fastighet pä begäran av annan än innehavaren av gemen
sam inteclming ger denne rätt att dra in även övriga fastigheter eller någon 
av dem i försäljningen. Yrkandet skall framställas lagsökningsvägen. Bevis 
om atl så har skett skall inges till auktionsförrältaren inom bevakningstiden. 

I princip är 35 § IF tillämplig också när llet gemensamma ansvaret upp
kommit som följd av faslighdsdelning. Vid exekutiv försäljning av en subsi
diäransvarig avstyckning kan således stamfastigheten eller avstyckning, som 
svarar före exekulionsobjektet, dras in i försäljningen för utrönande av om 
brist behöver tas ut ur detta. På grund av en särskild regel i 37 § 3 mom. and
ra stycket IF kan dessutom subsidiäransvarig fastighet dras in vid exekutiv 
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försäljning av fastighet, som svarar före den förra fastigheten, trots att i så
dant fall inte kommer i fråga att överföra bi·ist till det ursprungliga exekn
tionsobjeklel. En förutsättning för indragning enligl regeln i 37 § 3 mom. IF 
är, att exekutionssökanden har lika eller bättre förmånsrätt än innehavaren 
av den gemensamma inteckningen. Jndragningsr~Hten förutsätter att inteck
ning har beviljats i den fastighet som skall dras in. Det är sålunda ej möjligt 
att utöva indragningsrätt med stöd av vilande inteckning. 

Lagberedningen. Enligt första stycket försla punkten i denna paragraf 
föreligger indragningsriitt för envar som har panlrätt på grund av gemensam 
inteckning. Della innehiir formellt en viss utvidgning i förhållande till gäl
lande rätt. Nu förutsiitts nämligen, att exekutionen har inletts av annan iin 
den som begiir indragning. Emellertid kan exekutionssökanden på goda skäl 
ha begränsat sig till alt endast angripa viss fastighet, om denna L. ex. primiirt 
svarar för hela fordringen. Det förefaller inte: beredningen påkallat alt 
hindra exekutionssökanclen att därefter begära indragning av annan fastig
het i förfarandet. Enligt beredningens förslag bör även vilande inteckning 
kunna föranleda indragning, om det är klart att den andra fastigheten skall 
svara för fordringen oaktat inteckning ännu inte beviljats. I annat fall spo
lieras den vilande ansökningen. 

Av 54 §tredje stycket IF följer, att indragningsrätt tillkommer innehavare 
av inteckning för avkomsträtt. Enligt .JB 1966 får avkomsträtt inte längre 
intecknas. På grund av bestämmelser i JP torde emellertid innehavare av in
teckning för avkomsträtt som meddelats enligt äldre lag allljämt få utöva in
dragningsrätt. 

Förutsättning för indragning enligt försla stycket första punkten är, att 
den indragna fastigheten helt eller delvis svarar för intecknade beloppet före 
det ursprungliga exekutionsobjektel. Detta följer av ändamålet med indrag
ningen som i detta fall är att utröna huruvida indragen fastighet visar brist 
som skall överföras Lill den först utmätta fastigheten. Del :'.ir alllid möjligl alt 
dra in gemensamt intecknad fastighet som är primärt ansvarig, frånsett gi
vetvis sådana fall då det gemensamma ansvaret har spolierats. Oavsett in
teckningens läge svarar ju fastighelen i allt fall för en del av det intecknade 
beloppet före det ursprungliga exekutionsobjektel. Likaså kan indragning 
ske av subsidiärt ansvarig fastighet som enligt ansvarskedjan skall Las i an
språk före den först utmätta fastigheten. Man kan inte dra in fastighet som 
t. ex. på grund av relaxation utan förbehåll blivi.t befriad från ansvar. Om 
flera avstyckningar svarar efter varandra, kan man inte heller hoppa över 
någon i ansvarskcdjan. 

Andra punkten i första stycket ger -- i överensstämmelse med 3i § 3 mom. 
andra stycket IF - borgenär möjlighet att dra in subsidiiirt ansvarig fastig
het i förfarandet, oaktat enligt sakens natur brist inte kan överföras från 
sistnämnda fastighet till den först ulmälla fastigheten. Däremot måste brist 
kunna ö\·erföras molsatl väg, dvs. till den indragna avstyckningen. Annars 
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kan inteckningen aldrig föranleda försäljning av avstyckningen. Härav föl
jer, all när flera fastigheter har avstyckats, något avbrott ej får finnas i an
svarskedjan före avstyckningen. En förutsättning för indragning i dessa fall 
är vidare, alt den som begär indragning in le har förmånsrätt före exekutions
sökanden. I motsatt fall är nämligen indragningen meningslös ur inteck
ningshavarens synpunkt. Shi.mfastigheten kan då inte säljas utan att han får 
full betalning. Grunden till rätten att dra in subsidiärt ansvarig fastighet 
är, att borgenären inte kan värja sig mot att en del av det ursprungliga pant
objektet genom avstyckning kommer att bära ett endast subsidiärt ansvar. 
Del har med hiinsyn hiirtill ansetts, att borgenären bör kunna genom indrag
ning åstadkomma samtidig försäljning av stamfastigheten och avstyck
ningen. Med indragningsrätt,~n avses i dessa fall att möjliggöra ett bättre pris 
för pantobjektel genom samlidig försäljning av fastigheterna. 

I de situationer som avses i andra punkten i första stycket kan underlåten 
indragning inte orsaka någon bcgdnsning i borgeniirens möjligheter att 
framdeles göra inteckningen gällande. Använder han inte in<lragningsrätten, 
kan iindå den brist som enntuellt uppstår vid försäljning av stamfastigheten 
tas u lur avstyckningen. 

Regler om förfarandet när inteckningsborgenär önskar dra in fastighet ges 
i andra stycket av paragrafen. 

Beredningen framhåller att indragningen utgör ett led i det påbörjade exe
kutiva förfarandet och att det är en omväg alt behöva använda lagsökning 
för prön1ing av frågan. Härtill kommer, alt indragningen inte förutsätter att 
någon fordran f:iststiills till betalning såsom det normala är vid lagsökning. 
Enligt förslaget skall öE i stället prörn frågan om indragning. Yrkande om 
indragning skall göras senmt vid bevakningssammanträdet. Det skall delges 
fastighetens iigare. Hiirvicl tillämpas 18 kap. 10 § JB. öE skall förelägga äga
ren alt avge yttrande inom lid som öE bestämmer. Denna tid bör enligt be
redningen inte vara liingre iin som iir nödvändig. öE skall diirefter ex officio 
pröva, huruvida förntsiiLLningar fö1~ indragning föreligger. Upplysningar 
härom får öE genom inteckningshandlingarna samt gravations- och ägande
rättsbevis. A'iir yrkande om imlrngning framställts på ett framskridet sta
dium av exekutionen, kan det bli nödviindigl att inställa bevakningssam
manlräLle och auktion för alt indragningsyrkandet skall kunna prövas. Själv
fallet måste då också utsatt fördelningssammantriide inställas. Beredningen 
påpekar att detta överensslåmmer med Yad som nu tillämpas. När det exeku
tiva förfarandet tas upp igen kan del tänkas all ny framställning om indrag
ning görs. Rätlen all framstiilla indragningsyrkande får emellertid i och med 
första bevakningssammantriidel anses prekluclerad för enntr som har haft 
möjlighet att framställa sådant yrkande vid det sammanlrädel. Indragning 
av viss fastighet kan <lock till äventyrs i sin tur föranleda indragning av yt
terligare fastighet. iiven om man praktiskt selt inte behöYer räkna hiirmcd. 
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Har bevakningssammanlräde instiillts med anledning av indragningsyr
kande, intr[i1ler inte någon sådan preklusion som nyss nämnts. 

I lredjc stycket första punkten föreskrivs, att om indragningsyrkande bi
falls, skall fastighelt'n anses utmätt niir beslutet meddelas. Enligt 50 § 1 (jfr 
5:3 § andra stycket i deparlementsförslaget), skall dock tillägg enligt 6 kap. 
3 ~ .TE-förslaget beräknas med utgångspunkt från utmätningen av det ur
sprungliga exelrn l ionsohj ektet. 

Enligt tredje stycket andra punkten får den indragna fastigheten inle stil
jas innan beslutel om indragning har vunnit laga kraft. Delta innebär, att det 
under tiden regelmässigt inle skall vidtas åtgärder för försäljning betriif
fande vare sig den först utmätta eller den indragna fastigheten. 

Beslut om indragning behö\'er inte leda till att fastigheten blir såld. Den 
som framstiillt indragningsyrkandet iir att anse som exekutionssökancle be
iri:iffamle den indragna fastigheten men är beroende av del redan inledda 
förfarandet. Om den som ursprungligen har begärt exekution nedlägger för
farandet eller ulmiitningcn går åler därför att han har fått betalt, förfaller 
iisen frågan om försiiljning av den indragna faslighC'len. 

Remissyttrandena. De niirmare besUimmelser om indragningsriilt som be
redningen har tagit upp i denna paragraf har godtagits eller lämnats utan 
erinran av det ÖYeI"YiigandP antalet rPmissinstanser. 

Den dill som i förslaget tilläggs inneh:i-rnrc av panträtt att dra in s11hsi
diä1t ansYarig fastighet finnPr emellertid hovrätten för öure Norrland kunna 
siillas i fråga. HoniHtcn framhåller, att det sammanlagda värdet av stamfas
tigheten och avstyckningen i regel torde vara högre än värdet aY stamfastig
heten före avstyckningen. Enda beaktansvärda fördel med indragningsrältcn 
skulle diirför vara, alt panthavaren snabbare kan få betalt i fall då stamfas
lighcten inte förslär till täckande av hans fordran. i\fot detta hör enligt hov
riitlen viigas öniga med avstyckningen knutna intressen. Eftersom avstyck
ningen inte rtlr siiljas mmat iin om stamfaslighclen hlir såld oc.11 hrist som 
ink tiicks på annat sätt därvid uppstår, kan inte förviintas att ulbudet av av
styckningen lockar lill sig spckulanler. Faran att avstyckningen, om den be
höver tns i anspråk, hlir såld till underpris knn därför inte liimnas åsido. Blir 
den inte såld, har förfarande\ dock vållat hesviir och oroat sakägarna. På 
grund av det anförda finner ho\Ti-itten tveksamt, om ifrågavarande rätt till 
indragning bör behållas. I fall då den subsidiärt ansvariga fastigheten har 
samma ägare som den först utmiilla fastigheten torde enligt hovriitten olä
genheterna dock vara mindre. 

Besliimmelserna nm förfarandet vid indragning berörs av lwuriitten för 
Västra Sucrigc och liinssturelscn i Kalmar liin. Hovrällen konstaterar atl yr
kande om indragning cnligl förslaget skall göras senast vid hevakningssam
manträdet. Framställs yrkandet först vid eller kort före bevakningssam
manfrädet, måste nytt sådant sammanträde hållas och auktion i allmänhet 
utlysas till annan tirl, vilket medför olägenheter och ökade kostnader för in-
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tressenterna. Svårigheterna skulle enligt hovrätten kunna urnhikas om man 
föreskrev all indragningsyrkmde måste framställas ,·iss tid, t. ex. en vecka, 
före bevakningssanunanträdd. öE skulle då hinna inställa bcvakningssam
manträde och auktion samt meddela sakägarna om avbrottet i förfarandet. 
Ändringen skulle då inte innebära någon försämring för de indragningsbe
rättigade, eftersom dessa också enligt nuvarande rätt måste ta stiillning till 
indragningsfrågan redan före bevakningstidens utgång. Ifo-.:rätlen päpekar, 
att en erinran om alt indragningsyrkande måste framställas inom viss Lid, 
om hovrättens förslag genomförs, bör tas in i kungörelsen angående auktion. 
Länsstyrelsen i Kalmar län framför samma synpunkter. Enligt länsstyrelsen 
skulle det vara en fördel om samma tidsfrist gäller för begäran om indrag
ning som beredningen har föreslagit i fråga om begäran om anslutning, dvs. 
två veckor. Länsslyrelscn sätter därför i fråga om inte hegäran om indrag
ning bör göras senast två veckor före bevakningssammanlrädel. 

Departemcnlsc11efen. I paragrafen tas upp bestiimmelscrna om riil l all in
dra annan gemensamt intecknad fastighet i exekutiv försäljning. Bered
ningens förslag i denna del överensstämmer i huvudsak med gällande rätt 
utom såtillvida att förfarandet inleds hos öE och all indragningsriitl tillkom
mer också ursprunglig exekutionssökande som har panträtt på grund av ge
mensam inteckning. Vad beredningen har föreslagit har godtagits av remiss
instanserna. Också jag ansluter mig till förslagen. Som har framhållits un
der remisshehandlingen kan skälet för att uppriitlhålla kravet på indrag
ningsriil t beträffande subsidiärt ansvarig fastighet i vissa fall vara mindre 
starkt grundat. .Jag anser det emellertid inle lämpligt att inskränka den fö
reslagna indragningsrtitten. 

Enligt gällande rätt skall yrkande om indragning framställas senast Yid 
bevakningssammanträdet. Någon större praktisk olägenhet av en sådan 
ordning har inte framkommLt. Jag finner därför inle heller anledning före
ligga att frångå beredningens förslag i detta avseende. 

Jag vill erinra om att särskilda regler om talan mol beslut om indragning 
har tagits upp i 73 § andra stycket. 

51 § 

Denna paragraf motsvarar inledningen av 49 § i lagberedningens förslag. 
Departementschef en. När gemensamt intecknade fastighcler skall sälj as 

samtidigt bör på bevaknings~.ammanträdet särskill behandlas fr:1gan hur ut
rop på auktionen skall äga rum. 1 departementsförslaget har föreskriften 
härom tagits upp i denna paragraf. 

;;2 § 

Paragrafen motsvarar 4H § (utom inledningen) i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. Bcsl~immelser om ulropsordningen, när b-:'.t eller flera ge

mensamt intecknade fastigheter skall säljas samtidig!, finns i 121 och 122 §§ 
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UL. Utgångspunkten är, alt fastigheterna endast utropas gemensamt, om inle 
annat föreskrivs. Detla följer indirekt av 121 § UL. Bara en för alla fastig
heterna gemensam borgenärsförtcclming behöver då upprättas. När del finns 
särintresse i någon av de utmätta fastigheterna, skall emellertid enligt 121 § 
1 1110111. fÖrsla punkten UL särutrop äga rum. Härvid krävs särskild borge
närsförteclming för varje fastighet. När särutrop skall ske, skall del inte 
följas av gemensamt utrop annat än om detta behövs av hänsyn till gemen
sam inteckning eller begärs av ägaren till två eller flera fastigheter. 

Lagbcrcdningrn. I 4fl § i beredningens förslag behandlas utropsor<lningen 
när gemensamt intecknade fastigheter skall säljas samtidigt. Under 1 i första 
stycket anges de fall då fastigheterna skall utropas var för sig. Under 2 reg
leras när gemensamt utrop skall ske efter särutrop och vissa därmed sam
manhängande frågor. Under 3 föreskrivs, att i återstående fall endast gemen
samt utrop skall ske. 

Särnlrop skall enligt beredningens förslag förekomma i sex fall. I de fall 
som anges i punkt l under a)-d) är särutrop obligatoriskt. I de fall som av
ses under e) och f) förutsätter särutrop, att yrkande därom framställs av be
hörig sakägare. Beträffande samlliga dessa fall bör enligt beredningen be
stämmelserna inle anses hindra, att särutrop begränsas till den fastighet till 
vilken siirintresse hänför sig eller som avses med yrkande enligt f). En förut
sättning är, att det in le härigenom sker en felaktig bristöverföring. 

Enligt ;t) skall särntrop äga rum, om fastigheterna har olika ägare. Detta 
överenssl~immcr med gällande riill. Särutrop bel1övs för alt varje ägare skall 
kunna få möjlighet att ropa in sin fastighet. Den som har lagfart antas vara 
ägare, om inte annat visas. 

Under b) föreslås i överensstämmelse med 122 § UL, att särutrop skall ske 
om fastighet med stöd av 48 § (jfr 50 § i departementsförslaget) har dragits 
in i försäljningen. Atl man då inte kan nöja sig med gemensamt utrop av alla 
berörda fasligheler följer redan av indragningens ändamål. Indragen fastig
het får sålunda inte säljas, om inle den först utmätta fastigheten blir såld 
(jfr 55 §första stycket i departementsförslagel). Om redan den ursprungliga 
exekutionen har rik.Lat sig mot två eller flera fastigheter, skall frågan om ut
ropsorclningen inom denna grupp behandlas särskilt för alt man skall se, om 
indragen fastighet får säljas. Efter särulrop bör då de ursprungligen an
gripna fastigheterna utropas gemensamt. Om flera gemensamt intecknade 
fastigheter har dragits in och ropats ut var för s1g, kan gemensamt utrop av 
dessa fastigheter behönis. SlulligPn skall de ursprungligen angripna och de 
indragna fastigheterna ropas ut gemensamt, om förutsiillningarna under 2 är 
uppfyllda. 

Särutrop skall vidare enligt c) äga rum, om någon av fastigheterna endast i 
andra hand svarar för gemensam inteckning. Därmed avses t. ex., att en av 
lYå fastigheter svarar endast subsidiärt. Rätlsläget kan emellertid vara mera 
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komplicerat, t. ex. så alt faslighelerna A och B:l svarar primärt medan fas
tigheten B: 2 svarar endast s11bsidiärt efter B: l. 

Föreskriften under c) syftar på fall då viss fastighet l"JHlast svarar snbsi
diärl. Del gäller hiir främst avstyckade fastigheter. Enligt u kap. 18 § .TB Hl6ö 
(jfr 6 kap. 11 § JB) blir avstyckad fastighets ansvar subsidiärt så snart slam
fastigheten och den avstyckade fastigheten inte längre är i samme ägares 
hand. Det subsidiära ansvaret uppstår oavsett om del är slamfaslighelen eller 
avstyckningen som får ny ägnre. Fånget behöver inte lagfaras fiir att ansvaret 
skall bli snbsidiiirt. 

Av sället för ansvarets utkrävande följer, atl fastighet som endast är subsi
diärt ansvarig inte får siiljas innan del visat sig att köpeskillingen för den 
fastighet som svarar i första hand inte förslår till borgenärens förnöjande 
(jfr 55 §andra stycket i departementsförslaget). Härav följer, att när någon 
av de angripna fastigheterna endast svarar subsidiärt, siirutrop måste tillgri
pas. 

Enligt d) skall särutrop ske, om någon av fastigheterna besväras av siit
skild inteckning eller någon fastighets ansvar för gemPnsam inteckning ej 
avser inteckningens hela belopp. 

Förslaget kriiver -- i rnolsals till gällande Jag -- in le obligatoriskt särutrop 
därför att del finns särintrc~.se i form av särskild räl lighet i viss fastighet, 
t. ex. nylljnnderätt. Enligt el ges emellertid möjlighet lill stirulrop efler yr
kande i denna situation. 

Om det finns särintcckning, skall enligt förslaget siirutrop alllid äga rum. 
oavsett om denna inteckning har bättre eller sämre rält än exekutionsford
ringcn. Om inteckningen har sämre rätl, är det självfallet, att in lccknings
havaren har intresse av siirntrop. Har däremot särinteckningen bättre for
månsrätl, iir särutrop inte påkallat för alt inteckningshavaren skall vara sä
kersliilld. Tvärtom kan drnnes ställning försämras genom särntrop. I detta 
fall påkallas siirulrop i sliilld av hiinsyn lill efterföljande gemensamma in
teckningar. 

Med förhandenrnron av siirinteckning likställs i förslaget, att någon fastig
hets ansvar för gemensam inteckning inte avser inteckningens hela belopp. 
Det gemensamma ansvaret kan ha skadats t. ex. genom dödningsålgärd, e;\,
proprialion eller underlåtenhet att begära indragning. I JB har man konse
kvent sökt motverka förekomsten av pantbrev som gäller i flera fastigheter 
ntan att var och en åtminstone subsidiärt svarar för pantbrevets hela belopp. 
l\Ien undantagsvis kan sådana situationer iiven framdeles förekomma. 

Ytterligare ett fall som på t:rund av bestämmelsen under d) skall föranleda 
särutrop är, att inte alla gemensamt intecknade fastigheter omfattas av exe
kutionen. Sker i sådant fall endast gemensamt utrop av de fastigheter som 
skall säljas, kan det medföra, att brist överförs på icke lillålet siitl. 

Som nyss har nämnts skall förekomsten av en rättighet inte obligatoriskt 
medföra särulrop. Enligt e) får däremot rätlighetshavare möjlighet att be-
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gära särulrup. Diir föreskriYs såluncla siirulrop, om 1lct yrkas av innehavare 
av särskilil rättighet i någon av fastigheterna och rättigheten ej skall bestå 
_oavsett om fastigheten siiljs. Denna ri:ilt att begiira si:irnlrop tillkommer en
ligt förslaget rätlighctshavare <HlYSell om riilligheten är inskriven eller inte. 
Muntlig upplåtelse, som ju inte skall upptas i sakägarförteckning, avses 
inte. Vid siirulrop kan riiltighelshan1ren tiinkas ha större möjlighet att rädda 
sin riiltighel iin vitl gemensam! utrop. 

Förutsättning för att riittighetsharnren skall få yrka särulrop iir, att rällig· 
heten inte skall beslå oavsett om fastigheten siiljs. Innehavare av rättighet, 
som är skyddad redan på grnnd av dess liige i sakägarförleclmingen eller som 
jämlikt 33 § 2 (jfr 3:3 § andra stycket i clepartemenlsförslaget) har förbehål
lits vid bevakningssammantriiclet, har in le något intresse av siirutrop. 

Enligt f) skall siirulrop också äga rum, om del yrkas av ägare eller borge
när vars rätt kan bero därav. Sålunda kan den som äger hela del utmätta kom
plexet vara intresserad av siirntrop i förhoppning att fastigheterna skall ge 
mera på det siittet. Ett sådant förfarande kan, frånsett arbetet med särskilda 
sakägarförteckningar, inte skada någon. Sedan sä.rutrop skett skall nämligen 
enligt 2 ske gemensamt utrop i hithörande fall. Även en borgeniir kan av 
nämnda skäl yrka siirutrop, om han anser att inskriven rättighet med bällre 
rätt bör belasta endast den fastighet i vilken rättigheten gäller (jfr 5;3 §förs
ta stycket i departementsförslaget). Vidare kan det t. ex. tänkas, alt om någon 
borgenär har förmånsrätt enligt 8 § 1) FRO (jfr 6 § 1. FRL) i viss fastighet, 
annan borgeniir Yill ha siirulrop. 

Saldigare som yill hegiira silrutrop i fall som avses under e) eller f), skall 
framstiilla yrk:rndc hiirom innan bern.kningssammanlriidet avslutas, efter
som yrkandet iir av hclydelse för upprättandet av sakiigarförteckning. Be
sliimmelse hiirom har upptagits som andra stycke under 1. 

I punkt 2 första stycket regleras, när gemensamt ulrop skall ske sedan sär
skilda utrop ägL rum. Om fastigheterna har samma iigare, skall gemensamt 
utrop alltid följa. Om köpeskillingen då blir högre än summan av särntropen, 
skall det gemensamma utropet som regel godtas. I motsatt fall gäller särut
ropen. Ingen sakiigare kan i denna situalion förlora på det gemensamma ut
ropet (jfr 55 § fjärde stycket i departementsförslaget). Uiget är ett annat, 
om fastigheterna har olika iigare. Gemensamt ntrnp kan då göra del omöjligt 
för den enskilde ägaren att ropa in sin egendom. I detta fall föreskrivs därför 
gemensamt utrop endast om full betalning inte har uppnåtts för fordran, fiir 
vilken samtliga fastigheter svarar. Gemensamt utrop behövs då för att det ge
mensamma ansrnret skall kunna utkriivas så långt som möjligt. Ägarna kan 
också enas om alt fastigheterna skall utropas gemensamt. Det är inte Lill
råckligt alt, om någon ägare är frånvarande, de öuiga iigarna enas om alt be
giira gemensam! utrop. Samtliga ii.gare måste vara ense därom. 

Mellan stamfastighet och subsidiärt ansvarig avstyckning föreligger som 
regel inte -- frånsett inteckningen -- någon ekonomisk gemenskap. Gemen-
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samt utrop behöver i sådant fall inte äga rum enligt förslaget annat iin om sär
skilda skäl föreligger. :'\led särskilda skäl förstås, att man har starka skäl att 
räkna med högre pris vid gemensam försäljning på grund av fastigheternas 
belägenhet och beskaffenhet eller att på annan grund gemensam försäljning 
innebär en betydande fördel som bör inverka på priset. Bestämmelse härom 
har upptagits som sista punkt i första stycket under 2. 

Den omständigheten att bud inte avges vid särutropen medför inle att frågan 
om fastigheternas försiiljning förfaller. Det åligger i stället öE att fortsätta 
med gemensamt utrop. 

Vid försäljning av gemensamt intecknade fastigheter kan tillämpningen av 
skyddsreglerna för riittighel·er föranleda komplikationer, när såväl särutrop 
som gemensamt ulrop skall ;;;ke. Gällande lag anvisar inte någon entydig lös
ning och skilda åsikter i frilgan har framförts. I praktiken torde svårighe
terna ofta ha kringgåtts genom att skyl<ligheten att göra särutrop har blivit 
eftersatt. :Med beredningens förslag i 33 § (jfr 33 § i dcpartementsförslaget) 
kommer rättigheter att i ökad utsträckning stå kvar oberoende av utropen. I 
fall då utropen får betydelse för rättighetshavaren skall utrop av fastigheten 
först ske utan förbehåll om rättighetens bestånd och sedan med sådant förbe
håll. Buden tjänar till upplysning, huruvida rälligheten utgör någon belast
ning på fastigheten eller inte. Det krävs av inteckningshavarna och andra 
sak.ägare att de är vaksamma på delta stadium, om de anser att rättigheten 
är en helaslning. Om utropet med förbehåll för rättigheten blir lika högt som 
utropet utan förbehåll eller högre iir riittigheten räddad. Rättigheten blir 
också riiddad, om alla fordringar med bättre rätt blir täckta och fastigheten 
inte kan komma att belastas med subsidiäransvar för inteckning som har 
biittre rält iin rättigheten. I andra fall är rättigheten alltjämt i farozonen. 
Rättigheten blir då inte skyddad utan att alla borgenärer med bättre rätt -
efter fördelning även av subsidiäransvaret - får full betalning ur fastighe
ten eller borgenär som blir nödlidande godtar ett lägre bud. För ändamålet 
kan det behövas all rättighctshavaren tillskjuter visst belopp (jfr 39 § i de
partemenlsförslaget). 

När särulrop äger rum, vet man inte alltid hur stor belastningen slulligen 
blir på fastigheten. Sakägarna får riikna med alt fastigheten kommer att be
lastas med subsidiärt ansrnr, vilket också skall vara anmärkt i sakägarför
Leckningen (jfr 53 § andra stycket i deparlementsförslaget). Delta medför, 
att riittighetshavare inte kan behöva göra tillskott som eventuellt föranleds 
av subsicliäransvar för fastigheten förrän det visat sig hur stor belastningen 
av sådan anledning blir. Om han gjort tillskott med utgångspunkt från pri
märansvaret men ej vill öka sin insats till vad som påkallas av subsidiäran
svaret, skall betalningen gå åter. Rättighetshavarnas ställning kan alllså inte 
bet~Ömas förriin ilven subsidiäransvaret är fönlelal. Fördelningen av subsi
diäransyaret behöver inte föranleda nya särutrop. De bud som givits vid de 
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siirnlrnp som redan skett gäller iivcn för det fallet att <len slutliga belast
ningen på den ena eller andra fastigheten klargörs först senare. 

Har en rättighet förbehållits vid siirulrop, skall del enligt andra stycket 
under 2 gälla även om gemensamt ulrop sker. Delta följer redan av att fastig
hetens andel i den gemensamma köpeskillingen inte kan bli mindre än vad 
som bjöds för fastigheten vid särutropet. Om emellertid rättigheten inte har 
skyddats vid särutrop, kan den ändå räddas vid det gemensamma utropet. Då 
skall nämligen med tillämpning av 38 § (jfr 3f,1 § i dcpartcmcntsförslaget) 
ånyo undersökas, huruvida rättigheten behöver offras. Det bör också analogi
\'is vid gemensamt utrop prövas, om rättigheten kan räddas med mindre till
skott från rättighelshavarens sida än vid särutropet. 

I överensstämmelse med 121 § 2 mom. första punkten UL föreskrivs i tredje 
stycket under 2, att gemensamt utrop har företräde, om del är högre än sum
man av vad som bjudits vid särutropen. Häri giiller emellertid den inskränk
ningen att, om någon fastighets andel i den gemensamma köpeskillingen inte 
uppgår till fastighetens skyddsbelopp, frågan om dess försäljning förfaller. 
Ålerslåcnde fastigheter skall då enligt 51 § 3. andra stycket (jfr 55 § femte 
stycket i deparlcmentsförslagct) utropas gemensamt. Diirefter får särutropen 
och det sista gemensamma utropet jämföras för deras del. I punkt 3 före
skrivs, att i andra fall än som tidigare behandlats i paragrafen skall fastig
heterna endast utropas gemensamt. De kommer då att säljas enligt gemen
sam sakägarförteckning. Som tidigare utvecklats torde, sedan JB :s regler om 
gemensam inteckning har slagit igenom och en viss övergångstid har för
flutit, det vanliga bli att endast gemensamt utrop sker. 

Beredningen har inte givit särskilda regler om grupputrop. Beredningen 
har emellertid under 1 ull alat, all siirnlrop bör kunna begränsas till den fas
tighet till diken siirintressc hänför sig eller som a\'ses med yrkande enligt f). 

Detta förutsätter, att gmppulrop kan ske av återstående fastigheler. När 
vissa ay de utmätta fastigheterna har samma ägare och besväras av samma 
grarntioner, har också i praxis vid tillämpning av gällande lag godtagits, att 
grupperna och inte de individuella fastigheterna utropas för sig. Beredningen 
förnlsättcr, atl grupputrop kan ske utan särskild föreskrift. Som förut an
tytts måste emellertid tillses, att grupputrop inte leder till att felaktig brist
överföring sker. 

Remissyttrandena. Hovrätten för övre Norrland konstaterar att gemen
samt intecknade fastigheter enligt förslaget undantagslöst skall ropas ut ge
mensamt om de har samma iigarc. Uppnås diirvid högre bud än summan av 
buden vid särutropen, skall det gälla om inte annat följer av 51 § i förslaget. 
Har fastigheterna olika ägare, behöver inte gemensamt utrop äga rum annat 
än om gemensam skuld blir nödlidande. Liksom de olika ägarna kan ha in
tresse av att ropa in sin egendom kan ägaren av :flera fastigheter ha intresse 
av att ropa in en eller flera av <:!:.: ~:t~-:.-:.ätta fastigheterna. Hovrätten ifråga-

9 Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 20 
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sätter om inte den som äger samtliga utmätta fastigheter bör beredas samma 
möjligheter som de olika ägarna. 

Länsstyrelsen i Kalmar län framhåller att de nuvarande reglerna om utrop 
av gemensamt intecknade fastigheter reglerar när särutrop skall ske. öE 
kan då regelmässigt förbereda ärendet i enlighet härmed. Enligt förslaget är 
särutrop obligatoriskt endast i de fall som anges under punkt 1 a)-d) i 
paragrafens första stycke, medan övriga fall förutsätter att yrkande fram
ställs av behörig sakägare innan bevakningssammanträdet avslutas. Läns
styrelsen anser, att sådant yrkande bör framställas inom viss tid före bevak
ningssammanträdet. Just försäljning av gemensamt intecknade fastigheter 
innebär oftast de största problemen såväl för öE som sakägarna. Det är där
för synnerligen värdefullt om auktionen kan förberedas i god tid, så att alla 
berörda parter i någon mån har möjlighet alt förutse hur utropsordningen 
för auktionen kommer att gestalta sig. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län anser att de rätlsägare som är närvarande 
'id bevakningssammantriidet alltid bör ha rätt alt träffa överenskommelse 
om gemensamt utrop av gemensamt intecknade fastigheter utan föregående 
särutrop. En förutsättning för detta är att alla rätlsägare har underrättats 
om att sådan överenskommelse kan träffas om det inte bestrids skriftligen el
ler muntligen vid sammanträdet. Först genom en sådan regel skulle enligt 
länsstyrelsen verkliga lättnader i fråga om förfarandet vid försäljning av ge
mensamt intecknade fastigheter kunna uppnås. Länsstyrelsen påpekar att 
del, om en ordning som den av länsstyrelsen förordade genomförs, blir nöd
vändigt med en regel om den ordning enligt vilken inteckningar m. m. skall 
tas upp i den gemensamma sakiigarförteckningen. 

Departementsclzefen. Gällande bestämmelser om utropsordningcn, när två 
eller flera gemensamt intcclmade fastigheter skall säljas samtidigt är i flera 
avseenden svårtillgängliga. Beredningens förslag innebär att reglerna blir 
tydligare och mer överskådliga än de för närvarande är. l\'1ecl tanke på de 
skiftande situationer och de invecklade förhållanden som kan föreligga vid 
samtidig försäljning av gemensamt intecknade fastigheter är det knappast 
möjligt alt nå längre än beredningen i syfte att förenkla bestämmelserna. 
Liksom beredningen vill jag emellertid framhålla att ·JB:s regler om gemen
samma inteckningar är så uppbyggda att det finns grundad anledning att an
ta att förfarandet vid samtidig försäljning av gemensamt intecknade fas
tigheter i framtiden i allmänhet inte kommer att föranleda några större svå
righeter. I det avseendet får jag hänvisa till vad jag har anfört i den all
männa motiveringen. 

I anslutning till de av beredningen föreslagna bestäminelserna har under 
remissbehandlingen framförts uppfattningen att vid bevakningssammanträ
dct närvarande rättsägare skall få bestämma att enbart gemensamt utrop 
skall ske. En regel av denna innebörd kan enligt min mening leda till rälts
förlusler för sakägare som i:llle är tillstädes och något fullgott skydd däremot 



Kungl. Maj:ts proposition nr 20 år 1971 259 

uppnås inte genom att regeln kompletteras med skyldighet alt underrätta 
sakägarna om dess existens. Jag anser det inte nödvändigt att ytlerligare 
komplicera proceduren genom att, som har föreslagits i ett remissvar, ta in 
föreskrift att yrkande om särutrop - när sådant inte är obligatoriskt -
skall framställas viss tid före bevakningssammanträdet. 

Från en rcmissinstans har ifrågasatts om inte den som iir ensmn ägare till 
samtliga utmätta fastigheter borde beredas samma möjlighet till inrop av en 
eller flera av fastigheterna som föreslås beträffande det fall då det finns 
olika ägare till de utmätta fastigheterna .. Jag delar inte den uppfattningen. 
Enligt förslaget är ägare till samtliga fastigheter betagen rätten till förvärv 
av en eller flera fastigheter bara om bättre bud nås efter gemensamt utrop. 
Mellan det fallet alt fastigheterna tillhör olika ägare och det fall att de tillhör 
samma ägare föreligger också en principiell skill.nad. Vid försäljning av fas
tigheter med skilda ägare a\'Scs enbart att uppnå full betalning för den ge
mensamma inteckningen. Innehas däremot fastigheterna av en ägare, dvs. 
cxekulionsgäldenären, åsyftar försäljningen betalning av samtliga ford
ringar. Med hänsyn härtill anser jag beredningens förslag böra följas också 
på denna punkt. 

I sak har beredningens förslag belräffancle ulropsordningen följts i depar
tcmenlsförslaget. I rcdaklionellt avseende har vissa iindringar emellertid fö
retagits. Jag vill särskilt nämna att det i departementsförslaget inledningsvis 
anges som huvudregel alt gemensamt intecknade fastigheter ·skall utropas 
gemensamt, varigenom reglerna om särutrop tydligare får karaktär av bc
st iimmelser för särskilda fall. Som framgår av det föregående har föreskriften 
att frågan om utropsordningcn skall behandlas på hevakningssammanträdet, 
som i beredningens förslag finns som inledning till de hiir aktuella bestäm
melserna, i deparlementsförslagel fått sin plals i 51 §. 

53 och 54 §§ 

Paragraferna motsvarar 50 § i lagberedningens förslag. 
<Iällande rätt. Enligt 116 § 1 mom. UL skall särskild sakiigarförteckning 

upprättas för varje fastighet när gemensamt 1ntecknade egendomar skall ut
ropas var för sig vid samma auktion. 

I 116 § 2 mom. meddelas regler om lägsta budet, när två eller flera gemen
samt intecknade fastigheter skall säljas. Skall fastigheterna säljas till gäl
dande av samma fordran och har den gemensamma inteckningen bättre rätt 
iin cxekutionsfordringen, skall lägsta budet för envar fastighet bestämmas 
som om försäljningen skedde för betalning av den gemensamma inteck
ningen. Anledningen härtill är, att gemensamheten i ansYar annars inte 
skulle kunna utnyttjas till fullo. Om det finns flera gemensamma inteck
ningar, anses lägsta budet skola bestämmas med hänsyn till den bästa ge
mensamma inteckningen. En följd av lägsta budets placering kan bli, att sär
inlcckning i viss fastighet, som ligger mellan den bästa gemensamma inteck-
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i1ingcn och cxeknlionsfordringen, offras. Hänsynen till den gemensamma in
teckningen har alltså krlid avsteg från täckningsprincipen. 

Enligt 116 § 3 mom. har innehavaren av gemensam inteckning möjlighet 
att eflerge den gemensamma ansvarigheten. Sker eftergift beträffande de fas
tigheter som skall säljas, skall borgenärsförteckningarna upprättas och 
lägsta buden bestämmas i överensstämmelse härmed. 

Som huvudregel gäller enligl 117 § UL att alla gemensamma inteckningar 
skall betalas kontant, om inte försäljningen har skett vid gemensaml utrop 
utan föregående särutrop. Om inteckningshavaren efterger den gemensamma 
ansvarigheten eller endast ·en av de gemensamt intecknade fastigheterna 
säljs, kan emellertid avräkning ske. 

Lagberedningen. I 50 § i hererlningens förslag ges regler om upprättande 
av sakägarförleckning när gemensamt intecknad fastighet skall säljas. Be
stämmelserna avser såviil försäljning enligt särskild sakägarförteckning som 
försäljning enligt gemensam förteckning. Paragrafen innehåller också kom
pletterande bestämmelser om betalning av köpeskilling och handpenning. 

I punkt 1 föreskrivs, alt flå särskilda utrop sker särskild sakägarförteck
ning skall upprältas för varje fastighet som skall siiljas. Detta överensstäm
mer i sak med vad som gäller enligt 116 § 1 mom. UL. 

Det kan enligt beredningen liinkas förekomma, alt t. ex. två av tre gemen
samt intecknade fastigheter har utmätts och skall säljas. I sådant fall kan det 
visserligen vara lillriickligl med en gemensam sakägarförteckning, om de två 
utmätta fastighelerna lillhöi· samma iigare och är helt homogent belastade. 
Förteckningen skall emellerlid ändå anses som särskild sakägarförteckning 
därför att den tredje intecknade faslighetcn ej siilj s samlidigl. Detta innebär, 
att fordringar som belastar :fastigheterna i princip skall betalas kontant och 
alt fortsatt inteckningsansvar inte kan komma i fråga. Som fallet måste hli 
mycket siillsynt har lagtexten inte betungats därmed. 

Enligt första stycket andra punkten under 1 skall, niir särskilda sakägar
förleckningar upprällas, förteckningen för varje fastighet upprättas som om 
försäljningen begärts på grund av elen bästa gemensamma inteckningen. Det 
görs alltså inte någon skillnad mellan det ursprungliga exekutionsobj cktet 
och indragen fastighet Även i indragen fastighet blir endast inleckningar 
som ligger framför tle·a bästa gemensamma inteckningen skyddade. Om cxe
kutionsfordringen har bättN rätt i en eller flera fastigheter än den bästa gc
mensannna inteckningen, skall skyddsheloppet för den eller de fastigheterna 
enligt förslaget besliimmas med hänsyn till exekulionsfordringen. 

Gemensam inteckning skall enligt 4 7 § andra stycket (jfr 49 § andra styc
ket i departementsförslagefl fördelas så som sägs i 6 kap. 17 eller 18 § .JB 
1966 (jfr 6 kap. 10 eller 11 § .JB). För varje fastighet skall alltså i sakägar
förteckningen tas upp det belopp för vilket fastigheten svarar i förhållande 
till övriga fastigheter. I princip innebär detta, att fastighetens prirnärhelopp 
skall anges. Emellertid följer aY reglerna för gemensam inteckning att faslig-
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het kan få bära elt ökat ansvar, om del konstateras brist i annan egendom. 
Della m~tsle till ledning för spekulanterna anmärkas i sakägarförleekningen. 
Storleken av det vidgade ansvaret kan emellertid inte bestämmas i förväg 
utan blir beroende på utfallet av försäljningen av övriga utmätta fastigheter. 
Bestämmelse alt i förteckningen skall göras anmärkning om att ansvaret kan 
vidgas har upptagits i andra stycket under 1. Regeln, som överensstämmer 
med senare delen av 116 § 1 mom. UL, avser primärt ansn1rig fastighet. 

Enligt 48 § tredje stycket (jfr 50 § tredje stycket i deparlementsförslagel) 
anses indragen fastighet utmätt när beslut meddelas om indragning. När fas
tighet har dragits in, uppkommer ett siirskilt problem i fråga om beräkning 
av tillägg enligt 6 kap. 3 § JB. Enligt sistnämnda lagrum utgör tillägget dels 
femton procent av fordringens kapitalbelopp, i den mån detta faller inom 
pantbrevets belopp, och dels sex procent årlig ränta på samma fordringsbe
lopp från den dag då fastigheten utmättes eller konkursansökan gjordes. Av 
48 § tredje stycket skulle följa, att "utmätningsränla" skulle kunna Las ut ur 
indragen fastighet endast från den dag då den anses utmätt. Ur det ursprung
liga exekulionsobjektet kan emellertid ulmätningsränta tas ut för liden från 
utmätningen av detta objekt. uppstår brist i indragen fastighet, kan också 
ränta på bristen tas ut ur vad som först utmätts. Gällande lag besvarar inte 
spörsmålet, för vilken lid ränta får tas ut ur indragen fastighet. Det har i 
doktrinen hävdats, att ränta för alla fastigheter som skall säljas, alltså äYen 
indragen fastighet, skall ri-iknas från utmätningen av del ursprungliga exe
kutionsobjektet. Genom reglerna i 6 kap. :3 § JB reduceras frågan till att avse 
den där angivna utmätningsränlan. Beredningen föreslår, att som tredje 
stycke under 1 förs in en regel i ämnet. Där föreskrivs, att när fastighet har 
dragits in enligt 48 §, tillägg enligt 6 kap. 3 § .JB skall beräknas med utgångs
punkt från den första utmätningen. Denna föreskrift är tillämplig även när 
indragning sker med anledning av alt fastighet skall säljas exekulh-L under 
konkurs. Om konkursansökningen har föregått indragningsbeslnlcl, bör 
emellertid räntan räknas från konkursansökningen. 

Ilelriiffande fastighet som endast i arnlra hand svarnr för inteckning skall 
enligl fjHrdc slycket under 1 anges, om sådant ansvar kan ifrågakomma. Det 
iir nöclYiindigt att fästa uppmiirksamheten på förhållarnlcl genom anteckning 
i sakiigarförteckningcn. Situationen inlriider, niir en subsidiärt ansvarig av
slyckning siilj s samtidigt mc!l stamfastighcten. Då kan i stam fastigheten 
uppstå brist som skall tas ul ur avstyckningen. För alt detta skall kunna ske 
förntsiitts, att avstyckningar som sn1rar före den avstyckning varom är fråga 
siiljs samtidig!. 

Iktrii-ffande inleckningsansrnrct efter cxekutiv auktion på gemensamt in
tecknade fastigheter innehåller .JB bestämmelser som leder till alt auiikning 
på fordran, för vilken gcmensam inteckning ligger som siikcrhet, inte kan 
iiga mm annat iin om försäljningcn gäller hela komplexet och siirulrop ej 
skett. Under 2 i 50 § har beredningen föreskrivit, alt i fall som avses under 1 
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- dvs. när försäljning sker enligt särskild sakägarförteckning - varje ford
ran som är förenad med panträtt i den sålda fastigheten skall betalas kon
tant. Det medges dock undantag efter öwrenskommelse mellan inroparen 
och den som enligt sakägarförteckningen är betalningsberättigad. Sådan 
överenskommelse kan tänka:>, när OE jämlikt 52 § tredje stycket (jfr 56 § 
tredje stycket i departementsförslaget) kan meddela förordnande om fortsatt 
inteckningsansvar. 

Förekommer siirinleckning i såld fastighet, föreligger inte hinder mot 
önrenskommelsc om anäkning för fordran som är förenad med panträtt. 
Det kan här niimnas, att gemensam inteckning förvandlas till en eller flera 
separatinteckningar om borgenären efterger det gemensamma ansvaret när 
det kan ske enligt bestämmelsen under punkten 5. Beredningen har likväl 
inte ansett, att det för sådana fall som ldr nämnts behöver göras något un
dantag från regeln om kontantbetalning i punkt 2. 

I punkt 3 behandlas frågan om skyldighet att erlägga handpenning vid sär
utrop. Gällande lag ger inte något besked i detta hänseende. Det har ansetts, 
att särutrop bör säkerställas genom handpenning. Härvid har åberopats den 
betydelse som särulropen, iiven om de inte blir gällande, har för elen gemen
samma köpeskillingens uppdelning. De måsle därför vara allvarligt menade. 
Beredningen ansluter' sig till denna uppfattning och förordar en bestämmelse 
därom. I första punkten under 3 föreslås sålunda, att handpenning skall läm
nas efter varje inrop, även om inropad fastighet enligt 49 § (jfr 52 § i depar
tementsförslaget) skall utropas på nytt. Av 34 § 4 (jfr 35 § andra stycket i 
departementsförslaget) följer, att det är tillfyllest att lämna godtagbar säker
het. Är handpenning som lämnats vid ett inrop tillräcklig för att täcka hand
penning som samma inropare skall lämna för senare inrop, behöver ny hand
penning inte lämnas. För ett bud som är så lågt att det inte kan antas behö
ver handpenning inle Himnas. Detta gäller ~iYen inrop som sker vid gemen
samt utrop och inte kan godtas därför att det inte överstiger summan av 
vad som har bjudits 'id särulropen. Om en fastighet utropas flera gånger för 
prörning om rättighet skall förbehållas, skall också varje inrop säkcrstållas 
(jfr 41 §i departementsförslagel). 

Om inrop inte skall beslå, skall handpenningen ålerliimnas. :\är gemen
samt inrop skall gälla, hehöYcr alltså inte avvaktas, att köpet verkligen full
följs på hetalningsdagen. 

När gemensarnt intecknade fastigheter endast skall utropas gemensamt, 
uppriittas enligt punkt 4 endast gemensam saldigarförteckning. Som framgår 
av 49 § 1 (jfr 52 § första stycket i departementsförslaget) föranleder särin
tresse i form av rättighet inte att särutrop är obligatoriskt. Det förutsätts yr
kande cHirom. Framställs inte sådant yrkande, utgör särintresset sålunda inte 
hinder mol försäljning efter endast gemensamt utrop. 

Om endast gemensamt utrop skall iiga rum och rättigheter finns i mer än 
en fastighet, behön en regel om den ordning i vilken rättigheterna skall tas 
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upp i förteckningen. Enligt andra stycket under 4 i förslaget skall varje rät
tighet anses upplåten i alla fastigheterna. Rättigheterna skall till följd härav 
ordnas som om de alla upplåtits i en och samma fastighet, vilket onekligen 
erbjuder vissa problem enligt förslaget liksom enligt gällande lag. Bestäm
melsen omfattar endast rättigheter som avses i 27 § 4 (jfr 25 § 4 i departe
mentsförslaget), dvs. rättigheter som skall tas upp i sakägarförteckningen. 
Enligt 38 § (jfr 39 § i clepartementsförslaget) skall för varje rättighet prövas 
vilken belastning den medför, om ej annat följer av 33 § (jfr 33 § i departe
mentsförslaget). Ordningsfölj elen mellan rättigheter meddelade i olika fas
tigheter blir därför av mindre betydelse. 

Enligt 35 § (jfr 37 § i departementsförslaget) kan sakägare fordra, att för
säljning skall ske på andra villkor än lagen anger, om avvikelsen inte gör in
trång i annans rätt. Eftergift av den gemensamma ansvarigheten hör hit. Ef
tersom eftergiftens ändamål är att ge inteckningshavaren möjlighet att låta 
avräkna sin fordran i stället för att ta betalt finns inte behov av eftergift vid 
försäljning enligt gemensam sakägarförteckning. En sådan eftergift skulle 
medföra särgravation i ett homogent komplex, något som uppenbarligen inte 
kan tillåtas. I punkt 5 föreskrivs därför, att vid tillämpning av 35 § skall iakt
tas att innehavare av gemensam inteckning inte får efterge den gemensamma 
ansvarigheten annat än om fastigheterna säljs var för sig. 

Om inteckningshavaren vill efterge det gemensamma ansvaret när efter
gift iir tillåten enligt punkt 5, måste han göra det senast vid bevakningssam
manträdet. Effekten av eftergiften blir, att den gemensamma inteckningen 
förvandlas till en eller flera separatinteckningar, om försäljning kommer till 
stånd. Detta inverkar på sakägarförteckningarna och har betydelse för be
stämmande av skyclclsbcloppen. Eftergiften är begränsad till de fastigheter 
som säljs. Däremot kvarstår gemensam ansvarighet för fastigheter som till 
äventyrs inte omfattas av exekutionen. Kommer försäljning inte till stånd, 
kvarstår det fulla gemensamma ansvaret. 

Remissyttrandena. De av beredningen i denna paragraf upptagna bestäm
melserna har lämnats utan erinran av alla remissinstanser utom länsstyrel
sen i Kopparbergs liin. Länsstyrelsen konstaterar att beredningen under 
punkten 1 i paragrafen föreslår att särskild sakägarförteckning skall upprät
tas för varje fastighet som skall säljas. Detta förslag anser länsstyrelsen inte 
ö\·erensstämma med beredningens uttalanden i betänkandet om grupputrop 
av fastigheter. I den mån grupputrop redan i första omgången kan ske be
träffande vissa fastigheter måste det enligt länsstyrelsen vara tillräckligt att 
upprätta en gemensam förteckning för dem. 

Departementschefen. Beredningen har föreslagit en regel av innebörd att 
innehavare av gemensam inteckning får efterge den gemensamma ansvarig
heten, om gemensamt intecknade fastigheter säljs var för sig (punkt 5 i för
slaget). Däremot skall enligt beredningen sådan eftergift vara utesluten, om 
fastigheterna säljs enligt gemensam sakägarförteckning. 
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En regel av den föreslagna innebörden står inte i överensstämmelse med 
vad som enligt JB skall gälla beträffande panträtt på grund av gemensam in
teckning och i fråga om exekutiv auktions inverkan på gemensam inleck
ning. Regeln saknar därför motsvarighet i departementsförslaget. Detta inne
bär att eftergift a\' gemensamt ansvar enligt rleparlemenlsförslaget inte i nå
got fall är möjlig. 

I övrigt överensstämmer clepartementsförslaget i sak med beredningens 
förslag. Särskilda regler om grupputrop har inte tagits upp i förslaget. För
säljning i denna ·rorm innebä:i· emellertid att grupperna och inte de särskilda 
fastigheterna utropas för sig. Det medför att det bör vara tillräckligt att upp
rätta en gemensam sakägarförteckning för fastigheterna, om grupputrop kan 
ske redan i första omgången. 

Redaktionellt har bestämmelserna i departementsförslaget delats upp på 
två paragrafer. I enlighet med den disposition som har följts i det föregående 
tas i 53 § upp reglerna om innehållet i sakägarförteclmingen (jfr punkterna 1 
och 4 i beredningens förslag), medan reglerna om betalningsvillkoren har ta
gits upp som 54 § (jfr punkterna 2 och 3 i beredningens förslag). 

55 § 

Paragrafen motsvarar 51 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. I 51 §i beredningens förslag har samlats vissa regler som 

skall iakttas vid auktion på gemensamt intecknade fastigheter. Samtliga 
föreskrifter avser förhållanden som endast kan uppstå vid försäljning av ge
mensamt intecknade fastigheter och kompletterar de regler som gäller vid 
exekutiv försäljning av en enda fastighet. 

Punkt 1 behandlar försiilj ning av indragen fastighel. Härom föreskrivs 
f. n. i 122 § UL, att den egendom vars särskilda försäljning har blivit begärd 
skall ropas ut först. Om vad ~ann då bjuds inle ger någon betalning åt exeku
tionsfordringen, skall varken del ursprungliga exekutionsobjektet eller in
dragen fastighet siiljas. 1 annat fall skall sistnämnda fastighet utropas. Brist 
i denna fastighet, som skall överföras till det ursprungligen utmätta objektet, 
kan då medföra alt ingen fastighet kan säljas. 

Beredningen anser, alt samma ordning bör gälla även i. fortsätlningcn. Le
der alltså ulropel av den först utmätta fastigheten inle till resullat, nedläggs 
hela förfarandet. Detta kan inträffa även om skyddsbeloppet uppnåtts. 
Skyddsbeloppet bestiims ju med hänsyn till den bästa gemensamma inted:.
ningen. Att avgivet hud jämte eventuella övriga tillgängliga medel överstiger 
skyddsheloppet behöver diirför inte medföra, att exekutionssökanden verkli
gen kan få betalning. Om emellertid budet förslår till någon betalning på sö
kandens fordran, fortsiitter öE alt ropa ut den indragna fastigheten. Uppstår 
härvid brist, skall denna övuföras till det första exekntionsobjektel. Något 
nytt utrop av denna fastighet behöver emellertid inte företas. Skyddsbelop
pet för denna tir bestiimt meci hänsyn till den bästa gemensamma inteck-
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ningen och iindras inle i nämnda situation. Med utgångspunkt från det av
givna budet har man att undersöka, om den ursprungliga exekutionssökan
den kan få någon betalning trots bristöverföringen. Blir svaret nekande, sker 
ingen försiiljning (se punkt 4). Beredningen har förut nämnt, att del kan bli 
nödviindigt att, förutom särutrop av varje fastighet, ha gemensamt utrop av 
de ursprungligen angripna fastigheterna, av de indragna fastigheterna samt 
slutligen av samtliga fastigheter. I enlighet med vad som nu sagts har i 51 § 1 
föreskrivits, att när fastighet indragits i försäljningen med stöd av 48 § 
(jfr 50 §i departementsförslaget) och elen först utmätta fastigheten inte blir 
såld, skall inte någon av fastigheterna säljas. 

Även vid exekution som riktar sig såväl mot primäransvarig som mot en
dast i andra hand ansvarig fastighet behövs särskilda regler om utropsord
ningcn. 121 § 3 och 4 mom. UL avser de fallen att exekution direkt riktas mot 
slamfastighet och subsidiärt ansvarig avstyckning på grund av gemensam in
teckning eller att avstyckningen indragits i förfarandet. Inteckningen får då 
-- som en följd av ansvarets subsidiära natur - inte föranleda försäljning 
av avstyckningen, om brist inte har konstaterats i stamfastighelcn. Blir exe
kutions- och eventuell indragningsfordran täckta i stamfastigheten, får av
slyclrningen inte säljas. Detta anses gälla även om gemensam inteckning med 
sämre rätt blir nödlidande. 121 § 3 och 4 mom. UL lämnar möjlighet för av
styckningens iigare alt anärja försäljning av avstyckningen genom att be
tala vad som brister för att sökanden skall få fullt. Är avstyckningens ansvar 
begränsat till visst belopp, behöver högst delta belopp tillskjutas. 

I överensstämmelse med vad som nu gäller föreslår beredningen i punkt 2, 
att om fastighet endast i andra hand svarar för fordran på grund av gemen
sam inteckning, .får den inte .siiljas för den fordringen innan det visat sig att 
betalning inte kan utgå ur den fastighet som svarar i första hand. Här åsyftas 
de fall då utmälningssökanden fått ulmiitning av såväl stamfasligheten som 
den subsidiärt ansvariga fastigheten och då borgenär med lika eller sämre 
rätt iin utmiilningssökanden dragit in den subsidiärt ansvariga fastigheten i 
förfarandet. 

I andra stycket föreskrivs att den endast i andra hand ansvariga fastighe
ten inte får siiljas, om dess ägare eller annan sakägare betalar den brist för 
vilken fastigheten skall svara eller ställer säkerhet för beloppet. I förhållande 
till gällande lag innebär beredningens förslag den nyheten att även annan 
sakiigare än ägaren kan träda emellan och hindra försäljning. Närmast har 
beredningen åsyftat innehavare av särskild rättighet i avstyckningen som 
kan vilja tillskjuta medel för att undvika att hans rättighet sätts i fara. Be
stämmelsen om säkerhet är också ny. Av 48 § i DL-förslaget följer att säker
heten skall prövas av öE enligt vad där sägs. 

Utropas fastigheter först särskilt och sedan gemensamt, behövs regler om 
köpeskillingens fördelning mellan fastigheterna, niir det gemensamma utro
pet leder till försiiljning. Vill fördelning av köpeskillingen utgör enligt 121 § 
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2 mom. UL niistföregående års taxeringsviirde i första hand jämförelsetal 
mellan fastigheterna. Saknar någon fastighet taxeringsvärde, används i stäl
let de av utmätningsmannen i ärendet åsalta värdena. Till denna fördelnings
princip har fogats en tilläggsbestämmelse, att fastighets andel i köpeskil
lingen aldrig får understiga vad som bjöds för fastigheten vid särutropet. Om 
fastighet har ropats ut med tillbehör som inte ingick i taxerings- eller salti
värdet eller utan tillbehör som omfattades av detta värde, får jämkning ske 
av de värden som skall utgöra. jämförelsetal. 

Avsikten med reglerna är hl. a. att skapa större fasthet i förfarandet. Till 
grund för fördelningen av överskottet bör därför de jämförelsetal ligga som 
bäst avspeglar fastigheternas inbördes värden. Enligt 6 § andra stycket (jfr 
3 § andra stycket i departementsförslaget) skall öE låta värdera gemensamt 
intecknade fastigheter, om taxeringsvärde saknas eller kan antas vara miss
visande för någon fastighet. Har sådan värdering skett, bör den användas 
vid nu ifrågavarande fördelning. Om åter särskild värdering inte skett, bör 
fastigheternas senaste taxeringsvärden ligga till grund för köpeskillingens 
fördelning. Tillräcklig anledning att, sedan ny taxering skett, hålla sig till 
nästföregående års taxeringsvärden synes inte föreligga. I övrigt har gällande 
regler oförändrade tagits upp som första stycke under punkt 3. 

När försäljning sker i enlighet med särskilda sakägarförteckningar, finns 
inte något gemensamt skyddsbclopp vid ett efterföljande gemensamt utrop. 
Beträffande varje särskild fastighet måste däremot det för den fastigheten 
bestiimda skyddsbeloppet uppnås. I fråga om fastighet, beträffande vilken 
denna förutsällning brister, förfaller frågan om försäljning. )fan får då 
skrida till gemensamt utrop av återstående fastigheter. Härigenom kan un
dan för undan fastigheter falla bort så att hela exek;utionen blir resultatlös. 
Bestämmelse härom har beredningen tagit in i andra stycket under punkten 
3. Den motsvarar 121 § 2 mom. sista punkten UL. 

Som punkt 4 föreskrivs i förslaget att, om det inte uppnås bud som förslår 
till betalning av någon del a\' exekutionsfor<lringen, inte någon av fastighe
terna får siiljas. Det är sålunda inte tillräckligt, alt skyddsbeloppet för en el
ler flera fastigheter uppnås. Skyd<lsbeloppet bestäms ju med hänsyn till den 
bästa gemensamma inteckningen. Exekutionen måste som helhet ge något re
sultat för all överhuvud någ·)ll fastighet skall få siiljas. Tillämpning av 39 § 
andra stycket andra punkten (jfr 40 § andra stycket andra punkten i depar
lemenlsförslaget) kan inte i delta fall föranleda, att försäljning får äga rum. 

Enligt gällande rätt får inrop inte godtas, om det är sannolikt att avse
värt högre köpeskilling kan uppnås. Bestämmelsen har överförts till 39 § 
första stycket (jfr 40 § i departemenlsförslaget). Föreskriften kräver en 
komplettering, niir försäljning avser gemensamt intecknade fastigheter. Om 
inrop som gäller enstaka fastighet avvisas, skulle ansvaret för gemensamma 
inteckningar kunna övervältras på övriga fastigheter. Frågan huruvida an
bud bör avvisas skall därför prörns med hänsyn till det vederlag som sam-
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manlagt bjudits för samtliga fastigheter som inropats vid auktionen. Bestäm
melsen, som nu finns i 126 § :3 mom. andra punkten UL, har tagits in som 
punkt 5. 

Departementsclzefen. När gemensamt intecknade fastigheter efter före
gående särutrop har ropats ut gemensamt skall enligt beredningens förslag 
(punkten 3) den köpeskilling som har bjudits fördelas efter fastigheternas 
taxeringsvärden eller, om särskild värdering har skett i ärendet, efter de vär
den som diirvid har åsatts fastigheterna. Förslaget i denna del utgår från att 
särskild viirclering som har skett i ärendet utgör den fördelningsgrund som i 
första hand bör användas och att taxeringsvärckna sålunda inte bör använ
(]as som jämförelsetal annat än om siirskild värdering inte har skett. Jag an
sluter mig till uppfattningen all värdering som har sketl i ärendet bör tas till 
utgångspunkt för fördelningen. :Med hiinsyn till atl Yärderingsreglerna i 3 §i 
deparlementsförslaget, till skillnad från beredningens förslag, innebär att 
särskilcl värdering alltid skall ske av fastighet som skall säljas exekutivt be
höYs inte någon föreskrift att fördelning skall ske efter taxeringsviirdena om 
siirskild viirdering inte har skett. I dcparlementsförslaget har fördelningsre
geln utformats i enlighet härmed (55 § fjärde stycket). 

I övrigt har de av beredningen föreslagna reglerna, som nära ansluter till 
gällande räl!, i sak oförändrade tagits upp i departemcntsförslaget. 

56 § 

Denna paragraf motsvarar 52 § i lagberedningens förslag. 
/,agbcredningen. Enligt första stycket i denna paragraf skall öE på begä

ran av elen som köpt fast egendom exekutivt kunna förordna att inteckning, 
som annars enligt 6 kap. 11 § första stycket JB Hl66 (jfr 6 kap. 12 §första 
stycket JB) blir utan verkan i fastigheten, alltjämt skall gälla. Om pantbrev 
har förkommit, får förordnande inte meddelas (jfr fjiirde stycket). Det iir då 
enligt beredningen lämpligare, alt köparen söker ny inteckning. 

Bestämmelsen i 6 kap. 11 § första stycket JB 1966 skall gälla även om in
leckningsansökan är ·vilande. På motsvarande sätt hör denna paragraf i be
redningens förslag bli tilliimplig, om fastigheten är belastad av vilande in
teckning som ej lticks av köpeskillingen. En förklaring av öE om fortsatt gil
tighet medför då naturligtvis ej annan verkan än alt ansökningen alltjämt iir 
vilande och ej försvinner genom fastighetens försäljning. 

Inteckning som endast gäller i andel av fastighet bör efter försäljning på 
exekutiv auktion upphöra all gälla, vare sig inteckningen täcks av köpeskil
lingen eller ej. 

I andra stycket av 6 kap. 11 § .JB 1966 (jfr 6 kap. 12 § andra stycket JB) 
sägs, att försla stycket skall ha motsvarande tiWimpning i fråga om fastighet 
som svarar för inteckning gemensamt med annan fastighet, om fastigheten 
säljs vid gemensamt utrop ulan föregående särskilda utrop. Avser auktionen 
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sådan fastighet ensam eller sker siirskilda utrop, skall fastigheten ej vidare 
svara för inteckningen. 

Om gemensaml intecknade fastigheter sålls på exekutiv auktion i enlighet 
med gemensam sak.ägarförteckning, är situationen jämförlig med all endast 
en enda fastighet sålts. I andra stycket ::t\' denna paragraf föreslår bered
ningen en däremot svarande bestämmelse om fortsatl inteckningsansvar. 
Denna bestämmelse skall gäUa, om samtliga gemensamt intecknade fastig
heter har sålts i enlighet med gemensam sak.ägarförteckning. Det bör under
strykas, att bestämmelsen sålunda inte är tillämplig om vissa av de gemen
samt intecknade fastigheterna men ej alla sålts i enlighel med gemensam 
s akägar f ÖI·teckning. 

I 6 kap. 18 §andra stycket .JB 1966 (jfr 6 kap. 11 §andra stycket .JB) regle· 
ras primärt och subsidiärt inteckningsansvar, när fastighet har delals genom 
avstyckning. Stamfastigheten skall svara primärt P.ch den avstyckade fastig
heten subsidiärt, om fastigheterna kommit på olika händer. Vidare regleras 
ansvaret, om successiva avstyckningar har sk.ett. 

Enligt 6 kap. 11 § tredje stycket JB 19613 skall, om flera fastigheter svarar 
gemensamt för inteckning och någon eller några av dem säljs på exekutiv 
auktion, de övriga ej vidare svara för belopp som utgått ur köpeskillingen för 
de fastigheter som sålls. Enligt av beredningen utarbetat förslag till ändring 
av nämnda bestämmelser (bil. A till betänkandet) skall, om gemensamt in
tecknad fastighet har sålts i enlighet med särskild sakägarförteckning, in
teckningen vara utan verkan i fastigheten även om den täcks av köpeskil
lingen, om inte öE förordnat om fortsatt inteckningsansvar (jfr 6 kap. 12 § 
andra stycket JB). 

Sådant förordnande av öE om fortsall inteckningsansvar som sist nämnts 
skall kunna meddelas enligt tredje slycket i denna paragraf. Möjligheten 
därtill är starkt begriinsad. Det förulsiitts till en början, att den sålda faslig
hetcn enligt 6 kap. 18 § .JB 1966 (jfr 6 kap. 11 § JB) svarar för hela inteck
ningen i förhållande lill varje annan gemensamt intecknad fastighet. Vidare 
förutsätts, att den fordran för ·diken pantbrevet ligger som säkerhet har bli.
vit helt täckt vid den exekutiva auktionen. Detta betyder, alt subsidiärt an
svarig faslighel ej längre kan angripas. öE skall under dessa förutsättningar 
kunna på begäran av köparen av stamfastigheten förordna, att inteckningen, 
när den annars skulle bli utan verkan skall allljämt gälla i stamfaslighcten. 
Bestämmelsen giiller oavsett hur panlbrewt ligger i förmånsrällsordningen. 
Della innebär bl. a. att sämre liggande inteckningar hindras alt utan skäl 
rycka upp, om förordnande meddelas. 

Första och lredje styckena i denna paragraf torde kunna kombinera~ så, 
att öE förordnar enligt första stycket, alt inteckningar som gällde endast i 
den sålda fasligheten men föll utanför köpeskillingen skall alltjämt gälla i 
fastigheten, och enligt tredje stycket, att inteckning, som täcks av köpeskil
lingen men var gemensam för den sålda faslighelen och subsidiärt ansvarig 
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t'astighl'l, också skall giilla i den sålda fastigheten. Serien av inteckningar i 
sistnämnda fastighet kan alltså behållas ohrnten, om situationen är sådan 
som nyss bcskriYits. 

Del är nödvföuligt, att frågan om fortsatt in teckningsansvar blir klargjord 
senas! i samband med köpcskillingsförclelningen. Efter denna skall ju öE 
rapportera till inskrivningsmyndighelcn vad som hänt med fastigheten. Be
gäran om förordnande som aYSes i första, andra eller tredje stycket skall 
därför framställas innan köpeskillingsfördelning skett. Diinid skall pantbre
vet inges, om clet ej förut är tillgängligt för öE. BesUimmelser hiirom har in
tagits som fjärde stycke. Genom kravet på ingivande av pantbrevet säker
ställs, att öE ej kan meddela förordnande enligt paragrafen annat än om 
pantbrevet är tillgängligt. 

Enligt femte stycket i paragrafen skall öE anmäla förordnande enligt 
denna paragraf till inskrivningsmyndigheten och översiinda pantbrevet för 
utfärdande av nytt panlbreY, när sådan åtgärd behövs. Nytt pantbrev kan be
hövas, när pantbrevet tidigare giilldc i mer än stamfastighet och nu skall 
gälla endast i stamfastigheten. Det iir liimpligt, alt öE samråder med inskriv
ningsmyndighetcn niir någon som helst oklarhet råder om inteckningsförhål
landena så att det ej vållas oordning i detta hiinseende. 

Departementschefen. Vad beredningen föreslår under denna paragraf 
ifrercnsstiimmer med hestiimmelserna i 6 kap. 12 § .JB om fortsatt intccl.:
ningsansvar (jfr prop. 1970: 20 del B s. !H2). l sakligt hiinseende ansluler 
jag mig sålunda till beredningens förslag i denna del. Hedaklionellt har 
bestämmelserna i departementsförslaget fått en utformning som klarare 
markerar att de anger vilka förutsiittningar som skall Yara uppfyllda för 
att förordnande om fortsatt inteckningsansvar skall kunna meddelas och 
vilket innehåll förordnande i visst fall skall ha, medan bestiimmelserna i 
6 kap. 12 § JB reglerar frågan om verkan av förordnandet. 

Underrättelserna mellan öE och inskrivningsmyndighelcn bör enligt 
min mening regleras i tillämpningsföreskrifter. Sista stycket i beredningens 
förslag har därför inte någon motsvarighet i departementsförslagct. 

f>7 § 

Paragrafen, som motsvarar 53 § i lagberedningens förslag, innehålleT de 
grundliigganrlc hestiimmelserna för att utmått fastighet skall få siiljas under 
hand. 

l,aglwredningen. Beredningen framhåller till en början att det, iiven när 
fastighet siiljs under hand med ägarens medverkan, iir fråga om exekutiv för
siiljning av utmätt egendom. Detta medför l. ex., att den betalning som ut
miilningssökanden uppnår kommer att tillfalla honom med den förmånsrätt 
som följer med ntmiitning av fast egendom. Förslaget förutsätter emellerLid å 
:mdra sidan bl. a. ntl försäljning under hand ej kan rubba inteelmingsförhål
landena. 
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Försäljning under hand fåe enligt förslaget inte användning annat än om 
del fö· tillförlitligt ulrelt dlk2_ fordringar och rättigheter som belastar fastig
heten. Något formligt bevakningssammanlräde krän inte. Genom kontroll av 
gravationsbevis och förfrågningar hos långivare, fastighetens ~igare och rät
lighetshavarc som finns på fastigheten eller på annat sätt förutsätts öE kun
na utreda vilka fordringar och rättigheter som belastar fastigheten. Det 
måste krävas, att öE kan hysa tilltro till upplysningarna. Om det skulle vara 
önskvärt att diskutera saken gemensamt med Jångivare och rällighctshavarc, 
kan ÖE kalla dem till ett informellt sammanträde för överläggning. Man kan 
bl. a. tänka sig att långivare kan finna det fördelaktigt att fastigheten säljs 
under hand, fastän han ej får full betalning för sin fordran, eller att överens
kommelse kan träffas med någon rällighetshavare om att denne avslår från 
upplåten rättighet för att möjliggöra fastighetens försäljning. 

öE skall pröva, lrnruvida försiiljning under hand är mera ändamålsenlig 
än försäljning på auktion. Fördelen med försäljning under hand är, alt den 
ger möjlighet att undersöka marknaden på ett affärsmässigt sätt och alt 
mäklare kan engageras för att arbeta för fastighetens försäljning. Även om 
dennes arbete kräver provision när det lyckas kan man ofta vänta sig, att 
neltobehållningen blir större än vid försäljning på auktion. Det är dock 
möjligt, alt erfarenheterna på sina håll kan ge vid handen att vissa typer av 
fastigheter kan gå högre vid auktion. 

Förslaget förutsätter inte, alt försök först skall göras med försiiljning på 
auktion. öE skall enligt förslaget bereda ägaren och u lmiitningssökanden 
tillfälle alt yttra sig om hnr man bäst bör förfara. ~lotsätter sig ägaren för
säljning under hand, måste på grund av 55 § i förslaget (jfr 59 § i cleparte
mentsförslagct) auktion ullysas. Visar del sig emellertid vid auktionen att 
acceptabelt bud in le kan uppnås, iir iigarens medverkan till försäljning under 
hand inte alltid nödviindig enligt 5;") §. Ulmätningssökandcn har å sin sida 
inte annat intresse i saken iin att hans fordran jämte kostnaden för förfaran
det täcks. Det står honom emellertid fritt alt medge all försäljning sker un
der hand utan att hans forch'an blir täekl. Av iindamålcl med det exekutiva 
förfarandet följ er clock, alt försiiljning inte bör äga rum om den inte ger 
täckning för någon del av sökandens fonlrun eller tlen kostnad för vilken han 
svarar. 

Det krän alt någon arbetar för fastighetens försäljning. Som regel torde 
del Himpligaste vara, att miiklare anlitas med rätt för honom att få sedvanlig 
provision om hans arbete leder till fastighetens försäljning. Självfallet bör 
öE i samband rne<l uppdraget avtala mecl miiklaren om storleken av den pro
vision som skall utgå. l\Ian lem iiven tänka sig att öE undantagsvis använder 
:rnbudsförfarande, l. ex. om det iir fråga om ett speci~1lobjekl. Annonsering 
med anbudsförfarande kan kräva så pass stora kostnader, all öE bör för
säkra sig om att sökanden eller gäldenären inte har särskild erinran där
emot. Om ett eller flera anbud inkommer men inget av dem anses böra god-
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tas, kan de ändå tjäna till ledning för öE:s bedömning, huruvida pris som 
bjuds i annan ordning är acceptabelt. I administrativ ordning kan lämnas 
anvisningar om lämpliga metoder att gå till väga. 

Det föreligger enligt förslaget inget hinder att sälja en fastighet under 
hand därför att den är intecknad gemensamt med annan fastighet. Om alla 
de gemensamt intecknade fastigheterna skall säljas, behöver situationen inte 
vara mera komplicerad än om en enda fastighet, som inte är föremål för ge
mensam inteckning, skall säljas. Ibland kan det också vara förenat med sär
skilda fördelar att siilja en av två eller flera gemensamt intecknade fastighe
ter under hand. Det kan sålunda bl. a. vara oliigligt att, såsom vid försäljning 
på exekutiv auktion, behöva antingen dra in annan fastighet eller också ris
kera, att det gemensamma ansvaret upphävs i större eller mindre mån. För
säljning under hand skall enligl förslaget inte medföra sådan verkan. 

Remissyttrandena. I anslutning till beredningens uttalande rörande med
verkan av mäklare vid underhandsförsäljning av fastigh~t påpekar länssty
relsen i Älvsborgs län att den sedvanliga mäklarprovisionen uppgår till högre 
belopp i:in den försäljningsavgift som enligt nuvarande bestämmelser skall 
uttas när öE säljer fastighet på auktion. l\fäklarprovisionen utgör enligt 
länsstyrelsen för enfamiljshus 3 % på belopp upp till 200 000 kronor och 2 % 
på överskjutande belopp, för hyreshus 3 % på belopp upp till 100 000 kronor 
samt 1 % på belopp över 100 000 kronor upp till 400 000 kronor och för jord
hruksfastigheter 3 % på belopp upp till 100 000 kronor och 1 1/2 % på be
lopp över 100 000 kronor upp till 300 000 kronor. Länsstyrelsen ställer i sam
manhanget frågan om fastighet som säljs av mäklare hör belastas med dels 
mäklarens provision och dels statens försäljningsavgift. Sveriges fastighets
iigareförbzmd erinrar också i sitt yttrande om att det med den provisions
taxa som gäller för auktoriserade mäklare kan röra sig om ganska betydan
de kostnader för själva försäljningen. 

Har mäklare fåll i uppdrag att ombesörja försäljning under hand av fas
tighet bör enligt länsstyrelsen i Malmöhus län beskrivning och värdering av 
fastigheten kunna överlåtas åt honom. I yttrandet från Stockholms sparbank 
föreslås att uppdrag till mäklare skall tidsbegriinsas på så sätt att det i detta 
anges viss licl, inle överstigande tre månader, inom vilken fastigheten skall 
säljas. Har inte fastigheten sålts inom den anginia tiden förordas att auktion 
omedelbart skall sättas ul. 

Departcmentschefen. I den allmänna moliYeringcn har jag uppehållit mig 
vid frågan om försäljning under hand av fast egendom och härvid anslutit 
mig till beredningens förslag. 

T detta sammanhang vill jag understryka beredningens uttalande att 
iiYen underhandsförsäljning i princip är en exekutiv försäljning. De sär
skilda bestämmelserna om underhanclsförsiiljning reglerar endast formen för 
försäljningen. De nrkningar som i allmiinhet är förenade med en exekutiv 
försäljning, t. ex. vid konkurrens metl annat förvärv, skall sålunda gälla iiven 
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efter en underhandsförsäljning. I clt avseende skall emellertid en under
handsförsäljning inte medföra samma verkningar som en exekutiv auktion, 
nämligen niir det giiller försiiljningens inverkan på intecknings giltighet. En 
underhandsförsäljning skall enligt dcpartementsförslaget i detta hänseende 
vara likställd med en frivillig försäljning och således inte få några verk
ningar för giltigheten av inteckning i fastigheten. En särskild bestämmelse 
härom föreslås i JB. Köpevillkoren får anpassas härefter. Frågan om verk
ningarna av en underhandsförsäljning behandlas även i anslutning till för
slaget till lag om ändring i JB. 

Det bör även uppmärksammas att förvärv av fast egendom vid exekutiv 
auktion har vissa verkningar enligt reglerna i 1 och 12 §§ jordförvärvslagen 
(1965: 290), 3 § förköpslagen (1967: 868) och 7 §lagen (1916:156) om vissa 
inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i 
vissa bolag. Någon ändring i denna lagstiftning föreslås inte nu. De nämnda 
reglerna blir sålunda inte tillämpliga vid exekutiv försäljning under hand. 
Som beredningen har framhållit (betänkandet s. 77) aktualiserar reglerna 
om underhandsförsäljning emellertid vissa ändringar i banklagstiftningen. 
Frågan härom får tas upp i annat sammanhang. 

Försäljning under hand får ske först efter en tillförlitlig utredning av vilka 
fordringar och rättigheter _som belastar fastigheten. Vidare skall krävas att 
försäljning i sådan ordning finnes mera ändamålsenlig än på auktion. Vid 
denna bedömning skall givetvis hänsyn tas till såväl den provision som ut
går till mäklaren om försäljning lyckas som öE:s övriga kostnader .. Jag 
vill tilliigga alt jag avser att senare ta upp frågan om och i vad mån försiilj
ningsavgift hör tas ut i sådana fall (jfr 4 § tredje stycket kungörelsen 
(1967: 441) om vissa avgifter i utsökningsmål m. rii.) 

Förslaget ger öE i rått stor omfattning frihet att själv bestämma det lämp
ligaste förfaringssättet vid utredningen av fastigheten. Som någon remissin
stans framhållit kan det därvid visa sig vara lämpligt att, när mäklare anlitas, 
överlåta det närmare arbetet med beskrivning och värdering av fastigheten åt 
denne. Det ligger emellertid i sakens natur alt öE liimnar mäklaren nog
granna och klara anvisningar om försiiljningen. 

58 § 

Paragrafen motsvarar 54 § i lagberedningens förslag och innehåller de när
mare villkoren för försäljning under hand. 

Lagberedningen. Villkoren för försäljning under hand skall enligt för
slaget så gott som helt ansluta till de villkor som gäller för frivillig försälj
ning. De skall inskrivas i köpchandling som undcrskrivs av öE och köparen. 

Under punkt 1 sägs, att köparen skall åläggas att svara för alla fordringar 
som på grund av pantrått, utmätning eller eljest är förenade med förmåns
rätt i fastigheten, om inte borgenär får betalt ur särskilt tillgängliga medel el
ler avstår från helalning nr fastigheten. I fråga om fordringar som har för-
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månsriitt enligt 8 § 1) resp. 9 § 1) eller 2) FRO (jfr 6 § 1. och 7 § 1. och 2. 
FRL) fordras inte någon siirskild förklaring för att de i fortsättningen skall 
åvila fastigheten. Belopp som förfaller t. o. m. tilllrädesdagen måste enligt 
förslaget Hickas av köpeskillingen eller am]ra medel som har flutit in i ären
det. Fordringar som är förenade med panträtt på grund av inteckning kan 
också vara förfallna till kapital och ränta eller endast i fråga om räntan. Ut
mätningssökandens fordran måsle vara helt eller delvis förfallen för att exe
kution överhuvud skall ha blivit aktuell. Alla dessa aktualiserade anspråk 
måste klaras ut på samma sätt som vid frivi11ig försäljning. När saken har 
framskridit så långt att köpevillkoren skall fixeras i detalj, bör uppgift ford
ras in från långivare om exakta beloppet av deras fordringar med ränta 
t. o. m. tillträdesdagen. 

Det kan tänkas, att långivare är villig att godta även en köpare som inte 
vill betala förfallen fordran kontant. Det skall enligt förslaget ankomma på 
köparen alt visa, att den som är berättigad till kontant betalning avstått där
ifrån och låtit köparen överta betalningsansvaret. Givetvis får inte på detta 
sätt ingås något avtal till skada för ägaren av fastigheten. Denne skall alltså 
befrias från belalningsansvar för vad som var förfallet och täcks av köpeskil
lingen eller på annat sätt influtna medel. överhuvud bör säljaren om möjligt 
helt befrias från betalningsansvaret för fastigheten belastande skulder, så
som brukar ske vid frivillig försäljning. 

Kostnaden för förfarandet skall också betalas kontant. Som redan antytts 
kan emellertid sökanden medge, att försäljning får ske utan att kostnaden 
täcks. Till kostnaden hör i detta fall också provision till anlitad mäklare. 
Även kostnad för tidigare försäljningsförsök i ärendet hör bil. 

1 punkt 2 i paragrafen behandlas upplåtna rättigheter. Här avses både riit
tigheter som iir inskrivna och sådana sominte är inskrivna. Vid försäljning 
under hand skall enligt förslaget skriftlig upplåtelse föreligga för att rättig
het skall skyddas. l\fontliga tillägg till skrifllig upplåtelse kommer inte i 
beaktande. Beträffande arrende- och hyresavtal har beredningen under 45 § i 
förslaget (jfr 47 § i departementsförslaget) upptagit en hänvisning till JB: s 
regler om verkan av att i sådant avtal skett ändringar eller tillägg. Detsamma 
bör giilla Yid försäljning under hand. Förslaget tar i denna punkt upp en 
hänvisning till bestämmelsen i 45 §. Den omfattar även varl som i övrigt sägs 
i sistniimnda paragraf. 

I punkt 3 regleras vad en köpare skall betala i handpenning. :\fan får ta i 
beräkning, att en köpare inte är beredd alt betala hela den kontanta delen av 
köpeskillingen redan i samband med undcrskrivandet av köpehandling. Det 
bör emellertid krävas, att köparen åtminstone betalar handpenning i samma 
omfattning som i 34 § 4 (jfr 35 § i dcpartementsförslaget) föreskrivs för in
ropare på exekutiv auktion. I första stycket under punkt 3 tas upp en be
stämmelse i enlighet därmed. Staten och kommun iir enligt förslaget befriade 
från skyldighet all lämna handpenning. 
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I andra stycket under punkt 3 anges, att återstoden av den kontanta köpe
skillingen skall betalas senast fyra veckor efter att köpehandling har upprät
tats. Försummas det, är köpet ogiltigt. Av andra stycket under punkt 1 fram
går, att köparen kan avtala med långivare eller utmätningssökande om an
stånd med betalning a\· vad som skolat betalas kontant. Det ligger i sakens 
natur, att han kan avtala med fastighetens ägare om anstånd med betalning 
av överskott som skall tillkomma denne. Köpet får emellertid inte förden
skull göras villkorligt. 

Om kontant köpeskilling inte betalas i rätt tid medför detta, som nyss 
nämnts, att köpet blir ogilligl:. Köparens försummelse föranleder i övrigt inte 
någon påföljd för honom, utöver vad som enligt tredje stycket under punkt 3 
giiller om handpenningen. :"triigot ytterligare skadestånd kan inte åliiggas ho
nom för hans kontraklsbrott, och den återstående köpeskillingen kan inte in
drivas. Har köparm bdalt en del av köpeskillingen utöver handpenningen, är 
han obetingat berättigad att återfå den delen. Detta överenssfämmer med den 
princip som gäller belräffancle förs~iljning av lös egendom, när anstånd läm
nats med betalningen (96 § UL). 

Vid frivillig försäljning bestäms ofta, att handpenning skall vara förver
kad om köpet ej fullföljts av köparen. Det är inte givet alt en sådan klausul 
kan göras gällande under alla omständigheter. Beredningen har i 42 § (jfr 
43 § i departementsförslaget) närmare reglerat, hur det skall förfaras med 
handpenning när inrop på exekutiv auktion blir ogiltigt. Dessa regler skall 
enligt heredningens förslag bli tillämpliga även efter försäljning under hand. 
Vad i 42 § första stycket sägs om ny auktion skall i hithörande fall gälla 
också i fråga om ny försäljning under hand. Förslaget reglerar sålunda på 
enahanda sätt vad som skall hända med handpenning, om en första försälj
ning under hand misslyckas och det därefter sker försäljning på exekutiv 
auktion eller ny försäljning under hand. Säljs inte fastigheten under hand 
till ny köpare och hålls ej heller auktion, blir 42 § tredje stycket tillämpligt. 

Det kan vara behövligt au vid upprättandet av köpehandling även ge be
stämmelser i andra hänseenden än som avses i punkterna 1-3. Särskilt är 
det angeliiget att om möjligt befria gäldenären från betalningsansvar för gäld 
som skall kvarstå i fastigheten. Vidare hör bl. a. lillträdesdagen bestämmas. 
Stämpelskatten måste åläggas köparen ensam och iiven andra detaljer kan 
behöva fixeras. Från försäljning genom mäklares förmedling finns riklig er
farenhet av vad som bör reg:lcras i ett köpeavtal för att tvist om dettas rätta 
innebörd skall undvikas. I d·~n mån särskilda villkor inte har angetts av öE 
enligt förevarande punkt 4 hör reglerna i JB om frivillig försäljning tilläm
pas. Det hör emellertid uppmärksammas alt exekutiv försäljning under hand 
inte ålägger den aktuella ägaren något sådant hemulsansvar e. d. som förut
sätter rättshandling från hans sida. På det sättet skiljer sig förevarande reali
salionsfonn från frivillig fön;äljning. 

Remissyttrandena. Hovrätten för Viistra Sverige anser alt frågan om ut-
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formningen av köpevillkoren vid underhandsförsäljning av fastighet måste 
ägnas ytterligare uppmärksamhet. Hovrätten påpekar att ägaren enligt för
slaget skall godkänna försäljningsvillkoren, men att del samtidigt föreskriv~ 
att han genom godkännandet inte ådrar sig någon förpliktelse som annars 
förutsäller frivillig överlåtelse. Vanliga principer kan således inte tillämpas 
vid konlraldsskrivningen. Vid tvist om köpevillkorens rätta tolkning kompli
ceras situationen enligt hovrätten av att öE intar en mellanställning i för
hållande till köpare och säljare. Närmare föreskrifter om avfattningen av 
köpevillkoren hör lämnas i administrativ ordning. Hovrätten förordar att 
man i samband därmed låter utarbeta ett normalkontrakt för underhands
försäljning av utmätt fastighet. Vidare bör enligt hovrätten paragrafen kom
pletteras med en uttrycklig föreskrift om att säljaren skall befrias från be
talningsansvar för skulder som belastar fastigheten. 

Departementsclzef en. Enligt punkt 1 första stycket i beredningens förslag 
skall köparen åläggas att svara för alla fordringar som är förenade med sär
skild förmånsrätt i fastigheten, om inte borgenär får betalt ur särskilt till
gängliga medel ell<'r avslår från betalning ur fastigheten. Enligt 3 § andra 
stycket i beredningens förslag (jfr 2 § andra styckd i departementsförslaget) 
skall vad som sägs om fordran som är förenad med panträtt i tillämpliga 
delar giilla även riilt till betalning på grund av ägarhypotek. Detta innebär att 
en underhandsförsiiljning skulle kunna hindras därför att ägaren vägrar av
slå från betalning på grund av sitt ägarhypotek. Fastighetsägaren skall givet
vis kunna hindra en underhandsförsäljning om köpevillkoren inte är godtag
bara. Särskilda regler härom har tagits upp i 59 §. Däremot bör han enligt 
min mening inte enbart på grund av ägarhypotek kunna hindra en under
handsförsäljning. I departemenlsförslaget har därför i första stycket gjorts 
ett tillägg av innebörd atl skyldigheten för köparen att svara för fordringar 
inte gäller ägarens rätt på grund av ägarhypotek, om inte ägarhypoteket är 
utmätt. I öyrigt överensstämmer departmcntsförslaget i sak med beredning
ens förslag. 

Som jag tidigare frnmhållil iir även en underhandsförsäljning en exekuliv 
försiiljning med i princip samma verkningar som en exekutiv auktion. Det är 
givet att försiiljningens karaktiir av tvångsförvärv får betydelse för utform
ningen av köpevillkoren. Som framhållits under remissbehnndlingen bör 
.dessa frågor uppmärksammas vid utfärdande av tilUimpningsföreskrifter. En 
lämplig ordning synes iiven enligt min mening vara att normalkontrakl för 
mHkrhand sförsiilj ning 11 l arbetas. 

59 § 
Paragrafen motsvarar 55 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Förslaget tar som huvudregel upp atl Yillkoren för för

säljning under hand måste godkännas av ägaren. Det ri.icker inte med dennes 
medgivande in blanco. Bestämmelsen utesluter inte alt ägaren kan lämna 
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bindande godkännande i förväg. Förslagel till köpehandling kan l. rx. redan 
från början preciseras på sådant sätt alt villkoren i själva verket är besliimda 
fastän t. ex. räntor inte har :räknats fram till och med Lillträdesdagrn. Det 
krävs inte enligt förslaget, att ägaren även har godkänt den köpare som mäk
lare eller öE lyckats anskaffa. Lika litet som vid exekutiv auktion hör han 
ha riilt att avvisa en anvisad köpare diirför att han av personliga skiil in Le 
önskar att fastigheten övergår till den anvisade personen. I fråga om det per
sonliga bctalningsansvaret fö:r fastigheten åvilande gäld och därmed förenad 
framtida risk för iigaren synes denne tillriickligt tillgodosedd genom de regler 
som ges i föregående paragraf. 

Man kan tänka sig, att öE nöjer sig med att inhämta ägarens godkännande 
av vissa huvudpunkter, t. ex. lägsta pris. Om detta pris uppnås och ägaren ej 
har någon saklig erinran mot övriga villkor som kan vara mer eller mindre 
schablonmässiga, bör hans godkännande gälla, oaktat det formellt inte om
fattat alla försäljningsYillkor. 

Av det anförda framgår, att öE har vissa möjligheter alt redan i samband 
med beslul om utbjudandc till underhandsförsäljning skaffa sig garanti för 
att ägaren inte senare kan nwtsälta sig att försäljningen genomförs. Om äga
rens godkännande till avsedda försäljningsvillkor inte inhämtats, kan han 
däremot enligt huvudregeln motsätta sig försäljningen utan att åberopa någ
ra särskilda skäl. 

Om auktion föregått ulan att godtagbart inrop skclt, bör iigaren ej kunna 
förhindra underhandsförsäljning på gynnsammare villkor, dvs. praktiskt 
sett till högre pris. Självfallet förulsätts, att öE anser priset godtagbart. Vad 
särskilt angår rältighelcr må8te underhandsförsäljningen ske utan att rällig
hetshavarna lider intrång, frånsett muntligen upplåtna ri:ittighelcr. Om ändå 
högre pris uppnås, har försäljningen skelt på gynnsammare villkor, såvida 
inte på köparens begäran tillkommit något särskilt villkor som föranleder en 
annan slutsats. Att ägaren eventuellt kan bli skadeståndsskyldig därför alt 
muntlig upplåtelse inte skall :beslå kommer inte i betraktande vid den jämfö
relse som här är i fråga. Sådan upplåtelse skall ju vika vare sig fastigheten 
säljs på exekutiv auktion eller under hand. 

I andra stycket av denna paragraf föreskrivs i tydlighetens intresse, att 
ägaren inte genom att godkänna försiiljningsvillkoren ådrager sig någon 
förpliktelse som annars förutskitler frivillig överlåtelse. Det är även vid för
säljning under hand fråga om en överlåtelse med exekutivt tvång som bak
grund, och ägaren bör då inte bära större ansvar än vid försäljning på exeku
tiv auktion. En annan sak är att han kan ådraga sig skadeståndsskyldighet 
genom alt liimna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att lämna upp
gifter t. ex. om upplåtelse av nyttjanderätt, när han tillfrågas om gällande be
lastningar på fasligheten. 

Av det snglla framgår, att ägarens godkännande urnlcr viss förutsäitning 
inte behön om auktion föregått. Xgaren skall enligt tredje stycket i paragra-
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fen genast underriillas, om öE såljer fastigheten utan hans godkännande a\' 
försäljningsvillkoren. Ägaren kan därefter överklaga försäljningen. 

Givetvis iir det liimpligt, att ägaren underrätlas även i andra fall än då han 
inte har godkiint försäljningsvillkoren. I administrativ ordning kan ges fö
reskrifl om underrättelser utöver vad lagen föreskriver, bl. a. även till långi
n1re och riittighelshaYare som kan ha intresse därav. 

Departementschefen. Som jag tidigare framhållit har även en underhands
försäljning i princip samma verkningar som en exekutiv auklion. Vilka för
pliktelser ägaren har vid underhandsförsäljning får alltså bedömas med led
ning av de allmänna grundsatserna i JB. Jag anser det inte nödvändigt eller 
lämpligt atl på sätt skett i beredningens förslag ta upp särskilda bestämmel
ser härom i anslutning till reglerna om underhandsförsäljning. På grund 
härav saknas i departementsförslaget motsvarighet till andra stycket i bered
ningens förslag. I övrigt har denna paragraf tagits upp i överensstämmelse 
med bcTeclningens förslag. 

60 § 

Paragrafen motsvarar 56 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Om köpeskillingen vid underhandsförsäljning har beta

lats i riitt lid och försäljningen har vunnit laga kraft, skall öE utfärda köpe
brev. Tiden för överklagande av skedd försäljning är enligt den föreslagna 
utformningen av 213 § UL tre veckor. 

Skulle försäljningen överklagas, skall 46 § i förslaget (jfr 48 § i deparle
mentsförslaget) ha motsvarande tillämpning. Det innebär, att köparen under 
vissa forntsättningar kan efter inhibition frånträda köpet, om han inte vill 
awakta att målet blir slutligt prövat. 

Departementsclief en. Departementsförslaget överensstämmer i sak med 
beredningens förslag. 

61 § 

Paragrafen motsvarar 57 §i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Försöken att sålja den utmätta fastigheten under hand 

kan dra ut på tiden alllför länge. Den frihet som står öE Lill buds enligt 13 § 
(jfr 11 § i departementsförslaget), när det gäller tiden för försäljning, får 
inle missbrnkas så atl försäljning under hand kommer i vanrykte. Om an
strängningarna alt sälja fastigheten inte bär frukt, bör öE ta kontakt med 
iigaren och utmälningssökanden. Regelmässigt bör i detta läge uppdrag som 
liimnats mäklare återkallas och auktion utsättas. Sökanden har emellertid 
möjlighet atL avstå från att auktion hålls. I så fall förfaller frågan om fastig
hetcn s försiiljning och eycntucllt influtna medel skall fördelas enligt 143 § 
UL. 

Deparlementschefe11. Paragrafen har upptagits i enlighet med beredning
ens förslag. 
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62 § 

Paragrafen motsvarar 58 § i lagberedningens förslag. 
Departemenlschef en. I denna paragraf har i enlighet med beredningens 

förslag tagils upp en allmän regel om alt beshimmclserna i 3-61 §§ i depar
tementsförslagel i princip skall gälla också när fast egendom utmälts medan 
gäldenärens rätt Lill egendomen är villkorlig eller när andel i fastighet har ut
mätts. Det ligger emellertid i sakens natur all alla bestämmelserna inte kan 
tillämpas. 

63 § 

Paragrafen molsvarar 59 § i lagberedningens .förslag. 
Departcmentschefcn. I denna paragraf behandlas det fallet att fastigheten 

utmätts hos gäldenär som före utmätningen har överlåtit faslighelen eller 
visst område därav under viHkor som alltjämt gäller. Paragrafen, som an
knyter till 82 a § 1 mom. UL, har behandlats utförligt i den allmänna motive
ringen. 

64 § 

Denna paragraf motsvarar 60 § i lagberedningens förslag. 
Departementschef en. Denna paragraf, som innehåller bestämmelser för 

det fall fastighet eller visst område därav tagits i mät hos den som har förvär
vat egendomen under villkor som alltjämt gäller, anknyter till 82 a § 2 mom. 
i departemenlsförslaget till lag om ändring i UL. Beträffande den niirmare 
innebörden av bestämmelserna får jag hänvisa till den allmföma motive
ringen. Jag vill tillägga följande. 

Om förvärrnrens räll säljs i den ordning som gäller för exekutiv försälj
ning av utmätt rättighet, rubbar försäljningen inte ansökan om inteckning 
som gjorts senast dagen före utmätningen. I första stycket sista punkten fö
revarande paragraf har däremot i enlighet med beredningens förslag, som 
godtagits av remissinstanse:ma, föreskrivits atl inteckningsansökan som 
gjorts samma dag eller senare förfaller genom försäljningen, om inte öE på 
begäran av köparen förordnar annat. 

I ett par remissyllranden förordas att försäljningen av förvärvarens rätt 
skall ombesörjas av kronofogdemyndigheten i stället för av öE. Jag finner 
inte skäl frångå beredningens förslag i detta avseende. Även om ansvaret för 
försäljningen åvilar öE är dE:t inget som hindrar att denne anlitar kronofog
demyndighet för att verkstäl.la försäljningen. Jag vill erinra om att frågan 
kommer att bli föremål för förnyat öwrvägande vid beredningens forlsatla 

arbete på en ny UB. 

65 § 

Paragrafen motsvarar 61 § i lagberedningens förslag. 
Departcmcntschefcn. I denna paragraf har lagils upp en regel för det fall 
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att fastighet eller viss del därav har överlåtits villkorligt och fastigheten 
medan villkoret fortfarande gäller tas i mät för fordran som är förenad med 
särskild förmånsrätt. Fastigheten får då säljas i den ordning som i allmänhet 
gäller för exekutiv försäljning av fast egendom. H.cgeln har behandlats i den 
allmänna motiveringen. 

66 § 

Denna paragraf motsvarar 62 § i lagberedningens förslag. 
Departementschcfen. Av vad jag tidigare har anfört framgår att, om vill

korligt överlåten fastighet tas i mät hos överlåtaren, utmätningen skall om
fatta överlåtarens rätt mot den som har förvärvat fastigheten. Om villkoret 
uppfylls, blir utmätningen av själva fastigheten inte längre av betydelse. Ut
mätningen gäller därefter bara överlåtarens rätt mot den andre. Har utmät
ning skelt hos den som villkorligt förvärvat fastighet och går förvärvet åter, 
skall utmätningen bara omfatta den rätt som gäldenären i sådant fall har 
mot den som överlät egendomen. 

Skall det exekutiva förfarandet i enlighet med det nu anförda inte längre 
inriktas på fastigheten utan barn på gäldenärens kvarstående rätt, skall en
ligt denna paragraf öE låta driva in eller bjuda ut till försäljning vad som 
tillkommer gäldenären och omfattas av utmälningen. Härvid skall tillämpas 
den ordning som gäller för utmätt fordran eller rättighet. H.cgeln över
ensstämmer med beredningens förslag och har behandlats i den allmänna 
motiveringen. 

Beträffande frågan om vem ansvaret för indrivning och försäljning skall 
åvila får jag hänvisa till vad som anförts vid 64 §. 

67 § 

Paragrafen motsvarar 63 § i lagberedningens förslag. 
Departementschefen. I denna paragraf tas upp en regel om rätl för vissa 

sakägare att när andel i fastighet blivit utmätt dra in återstoden av fastighe
ten i förfarandet. Bestämmelsen har behandlats i den allmänna motive
ringen. 

Jag vill erinra om att det i 73 § andra styckel har tagils upp en särskild re
gel om talan mol beslut som avses i paragrafen. 

68 § 

Paragrafen motsvarar 64 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Bifalls yrkande enligt 63 § i förslaget (jfr 67 § i departe

mcntsförslagct) att hela fastigheten skall säljas, föreslår beredningen att 
hela fastigheten skall anses utmält när beslutet därom meddelas. Andelen är 
förut utmätt genom särskilt beslut men det nya beslutet innebär alt hela fas
tigheten är utmätt. För att utmätningsverkan skall inträda förutsätts inte att 
beslutet har vunnit laga kraft. Beslutet har betydelse ur prioritetssynpunkt, 
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t. ex. i konkurrens med intecknings- eller inskrivningsansökningar som rör 
hela fastigheten. 

Dagen för utmätning av fast egendom är bl. a. av betydelse för beräkning 
av tillägg enligt 6 kap. 3 § JB. I detta hänseende bör en och samma utmät
ningsdag gälla för hela fastigheten. Ränta som avses i 6 kap. 3 § JB skall 
alltså beriiknas från den dag då hela fastigheten är att anse som utmätt. När 
utmälning av andel sker för oprioriterad fordran hos andelens ägare och se
dan återstående andel indras, är det naturliga att räntetillägg för panträtts
havarna beräknas från den dag då hela fastigheten skall anses utmätt. 

Sakägarförteckning skall i princip upprättas enligt vanliga regler. I vissa 
avseenden föreslår beredningen dock särskilda bestämmelser. 

Eftersom det kan finnas olika ägare till skilda andelar måste sakägarför
teckningen visa vilka fordringar och rättigheter som belastar varje särskild 
andel. Framdeles kan man vti.nta sig att en fastighet som regel endast är ho
mogent belastad med inteckningar. Man får däremot räkna med att viss äga
res andel skall vid exekution under konkurs belastas av fordringar som har 
förmånsr~ilt före fordran med panträtt. Att hela fastigheten skall säljas för 
delägarnas gemensamma räkning innebär inte att sådana fordringar skall 
utgå också ur andel som tillhör annan än konkursgäldenären. Enligt äldre 
lag kan inteckning ha beviljats i viss andel. Fordran som är förenad med 
panträtt på grund av sådan inteckning får också enligt beredningens förslag 
göras gällande bara i andelen, även om hela fastigheten skall säljas. Vidare 
skall utmätningssökandens fordran och kostnaden för förfarandet tas ut 
bara ur utmälningsgäldenärens andel. 

Vid bristande homogenitet i fastighetens belastning i fråga om fordringar 
som har bättre rätt än sökandens fordran måste skyddsbeloppet bestämmas 
på ett särskilt sätt. Beloppet skall bestämmas så att det svarar mot det belopp 
som kr~ivs för att läcka skyddade fordringar i den först utmätta andelen 
jiimle kostnaden för förfarandet. Fastigheten får vidare inte säljas om köpe
skillingen inte förslår till bet.ilning av någon del av exekutionsfordringen. 

Delta innebiir bl. a. alt fordringar och rättigheter i återstående andel av 
fastigheten ibland kan få vika. Beredningen har inte ansett detta obilligt. Den 
som har ekonomiskt intresse i en fastighet som är föremål för samäganderätt 
måste få vidkännas vissa konsekvenser av situationen, om man över huvud 
skall kunna komma till rätta med exekution som i första hand riktat sig mot 
viss andel. 

Del kan möjligen inträffa all skyddsbeloppet till följd av att exekutions
kostnaden ingår två eller flera gånger kommer att i andel som har dragits in 
i försäljningen ge ökad täckning åt intecknad fordran i motsvarande mån. 
Beredningen utgår från att den angivna räkneoperationen inte skall inverka i 
höjande riktning på vad som skall betalas kontant eller på intecknings be
stånd. Frågan har ansetts vara alllför speciell för att påkalla en särskild be
stiinunelsc. 
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Beredningen har vidare siirskilt uppmärksammat det fallet alt någon del
ägare iir i konkurs och anslutningsriilt kommer i fråga. Anslutningsrätt kan 
utövas också av borgeniir som bara har förmånsrätt i andel av fastigheten. 
Detta innebär att skyddsbeloppet för hela faslighctcn kan komma atl sänkas 
niislan till 0. 

Departemcnlschefen. Beredningens förslag har lämnats utan erinran aY re
missinslanscrna. Också jag anslulcr mig till förslaget. 

69 § 

Paragrafen molsnuar 65 § i lagberedningens förslag. 
Deparlcmentschcfen. I denna paragraf föreskrivs att, om yrkande om för

säljning av hela fastigheten enligt 67 § i departemcnlsförslaget inle fram
ställs eller sådant yrkande inte bifalls, öE skall bjuda ut gäldenärens rätt till 
andelen i den ordning som gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet. 
Delsamma giiller om försök gjorts att si:ilja hela fastigheten men någon för
säljning inte kommer till stånd. Förslaget, som stämmer överens med bered
ningens förslag, har berörls i den allmiinna motiveringen. 

Några remissinslanser har Lagit upp frågan om vem som bör ha ansvaret 
för försiiljningen av giilclenärens riitl. Beträffande detta spörsmål får jag 
hänvisa till vad jag har anfört vid 64- §. 

70 § 

Paragrafen molsvarar 66 §i lagberedningens förslag. 
Departcmentschefcn. Har fast egendom sålts på auktion eller underhand i 

den ordning som i allmiinhet gäller för exekuliv försäljning av fast egendom, 
skall enligt 4-4 resp. 60 § i dcparlementsförslaget köpebrev upprättas. Emel
lertid kan enligt 64 och 69 §§ i departemenlsförslaget försäljning ske i den 
ordning som gäller för exekutiv försiiljning av utmätt rättighet. I denna pa
ragraf har i överensstämmelse med beredningens förslag tagits upp en före
skrift att öE också vid s~dan försäljning skall utfärda köpebrev sedan för
säljningen har vunnit laga kraft och köpeskillingen har bctalls. 

71 § 

Paragrafen motsvarar 3 § första stycket andra punkten i lagberedningens 
förslag. 

Departemcntschef en. Förklaras ansökan om inteckning vilande skall enligt 
22 kap. 4 § JB in skri n1ingsmyndighctcn utfärda bevis om detta, s. k. vilande
bevis. Sådant bevis kan anviindas till upplåtelse av panträtt. Borgenärens rätt 
på grund av innehavet av vilandebevisel blir villkorad av att inteckning he
vilj:i.s. Panlriitl kommer till stånd i och med beviljandet. I förevarande para
graf föreskrivs alt besWmmelscrna i FfL om pantbrev i tillämpliga delar 
skall giilla också vilandehevis. 
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72 § 

Paragrafen mots\'arar 69 § i lagberedningens förslag. 
Departementschefen. Paragrafen behandlar öE:s behörighet i fråga om 

försäljning av fast egendom. Den stämmer i sak överens med beredningens 
förslag. 

73 § 

Denna paragraf motsvarar 70 § i lagberedningens förslag. 
Dcpartementschef en. I denna paragraf, som i sak överensstämmer med be

redningens förslag, ges i första stycket en regel av innebörd att frågan om 
behörig öE är avgjord, om öE beslutar att ta upp ärendet. 

Beslut om indragning av gemensamt intecknad fastighet enligt 50 § eller 
all hela fastigheten skall säljas när utmätning avser endast andel enligt 67 § 
får enligt andra stycket överklagas särskilt. För att fullföljdsmöjligheten 
skall kunna tillvaratas har även föreskrivits att beslutet om indragning skall 
delges den tappande parten. Om sådan delgivning gäller reglerna i den an
tagna delgivningslagen. 

I öuigt har inte införts bestämmelser om ,fullföljd mot öE:s beslut enligt 
denna lag. I stället hänvisas till UL. Viss begränsning i rätten att fullfölja ta
lan har föreskrivits i 33 §tredje stycket. 

74 § 

Paragrafen motsvarar 71 ~: i lagberedningens förslag. 
Departementschefen. Första stycket av denna paragraf innehåller - såvitt 

avser fast egendom i huvudsaklig överensstämmelse med vad som hittills 
gällt enligt 133 § 1 mom. UL - att köpare av fast egendom eller tillbehör vid 
behov har rätt alt få handräckning av kron'ofogdemyndigheten för att 
komma i besittning av vad han förvärvat. I paragrafens andra stycke har fö
reskrivits att belräftande handräckning mot förre ägaren 193 § UL skall äga 
mots\'araiule tilliimpnillg. Bestämmelserna överensstiimmer i sak med bered
ningens förslag. 

övergångsbestämmelserna 

Punkt 1. JB skall träda i kraft den 1januari1972. De föreslagna reglerna 
om exekutiv försäljning av fast egendom, som anknyter till bestämmelserna i 
JB, hör träda i kraft samtidigt. 

Punkt 2. Som beredningen föreslår bör den nya lagen tillämpas på varje 
exekutiv auktion på fast egendom som skall iiga rum efter ikraftträdandet. 
Om auktion skall ske efter ikraftträdandet och den nya lagens bestämmelser 
sålunda skall tillämpas, hör också det förberedande förfarandet och kungö
randet av auktionen och vad som har samband därmed ske i den ordning som 
förcskriYs i nya lagen. Vidare hör de nya bestämmelserna om fönaltning av 
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utmätt fastighet och om sakiigarförteckning tillämpas. Föreskrifter om detta 
har i enlighet med heredningens förslag tagits upp i ett .första stycke i denna 
punkt i övergångsbestämmelserna. Föreskrifterna innebär att, om auktion 
skall ske efter ikraftträdandet, alla åtgärder som måste föregå auktionen 
skall vidtas enligt nya lagen och att de påföljder som föreskrivs i lagen skall 
tillämpas om detla försummas. 

Beredningen har påpekat alt det kan inträffa att auktion hålls före nya la
gens ikraftträdande men att det då inte avges något godtagbart bud. I sådana 
fall blir 127 § UL tillämplig, dvs. ny auktion skall sättas ut. Skall den nya 
auktionen då hållas efter nya lagens ikraftträdande, får öE emellertid för 
denna auktion tillämpa den nya lagens regler. Har fastighet ropats in på 
auktion, som hållits före nya lagens ikraftträdande, måste äldre lag tilläm
pas beträffande inroparens förpliktelser samt köpeskillingsfördelningen 
och vad som har samband därmed, En särskild bestämmelse om detta har i 
enlighet med beredningens förslag tagits upp i övergångsbestämmelserna i 
förslaget till lag om ändring i UL (punkt 7). 

Försiiljning under hand av fastighet hör kunna komma i fråga också i 
iirende som har kommit in före ikraftträdandet. Även utan särskild bestäm
melse diirom, bör det vara möjligt att redan före lagens ikraftträdande lämna 
försiiljningsuppclrag till mäklare. Någon försäljning kan självfallet inte ske 
förrän efter ikraftträdandet. 

Har talan om indragning av fastighet framställts hos rätten före lagens 
ikraftträdande, bör talan alltid få föras till slut. Föreskrift om detta ges i 
andra stycket i punkten. Samtidigt föreskrivs att sådan talan skall anmälas 
senast vid bevakningssammanträde, om detta hålls först efter lagens ikraft
trädande. I övrigt skall i fall som avses i punktens första stycke indrag
ning behandlas enligt nya lagen. 

Punkt 3. Enligt 24 § .JP skall den i 6 kap. 3 § JB angivna ordningen med ett 
fixerat tilliigg till panthreYS belopp för ränta och andra biförpliktelser inte 
alltid tillämpas betriiffande inteckning som har beviljats enligt äldre lag. Un
der en övergångstid av fem år skall sålunda på yrkai1de av sak.ägare äldre lag, 
dvs. 18 § 1 mom. IF, kunna gälla i fråga om rätten till betalning med stöd av 
sådan inteckning ur medel som myndighet i samband med exekution eller i 
ÖHigt fördelar mellan sak.ägare i fastigheten. Med hänsyn härtill har under 
denna punkt i här ifrågavarande övergångsbestämmelser föreskrivits att nya 
lagens bestämmelser om tillägg enligt 6 kap. 3 § JB skall tillämpas beträf
fande riinla som enligt .JP i stället för sådant tillägg skall beräknas på kapi
talbeloppet av inteckning enligt iildre lag. 

Punkt -1. Den särskilda förmånsrättsställning som enligt 11 kap. 2 § i nuva
rande jordabalk tillkommer fordran på ogulden köpeskilling har inte någon 
motsn1righet i nya JB. I 5 § JP har emellertid tagits upp regler som över
g~mgs,·is bevarar den förmånsrätt som skulle ha förelegat enligt äldre 
lag. Principen är att innehm·are av fordran som avses i 11 kap. 2 § i nuva-
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randc jordabalk för att vara bibehållen vid sin förmånsrätt skall söka inteck
ning inom den tid som ange~; i lagrummel, om sådan åtgärd inte redan har 
Yid Lag it s. 

Som bercclningcn har funnit hör en särskild övergångsbestämmelse ges för 
det fallet att bevakningssammantriide cflcr nya lagens ikrafltriidandc hålls 
innan tiden för sökande av inteckning enligt 11 kap. 2 § i nuvarande jorda
balk har gåU till ända. I enlighet med beredningens förslag har under föreya
rande punkt tagits upp en regel alt fordran för vilken fast egendom enligt 
sistnämnda lagrum utan inteckning svarar vid tiden för hevakningssam
manträdet skall anses som fordran som är förenad med panträLt. Vidare har 
föreskrivits att sådan fordran alltid skall betalas kontant. Föreskriften i 
punkt 3 i de här föreslagna övergångshesLämmelserna bör också vara Lill
lämpliga i fråga om fordran som på det angivna sättet skall anses vara före
nad med panträtt. 

I sammanhanget kan erinras om att nyttjande- och avkomsträtter enligt 
nu gällande lag kan ha förmånsrätt som för ogulden köpeskilling. Enligt 5 § 
.JP kan också denna förrnåns:rält bestå under övergångsförhållanden. 

Punkt .5. Enligt gällande lag kan inteckning i fast egendom avse riinta eller 
annan fordran som inte iir bestämd till kapitalet. Enligt 110 § 2 mom. skall 
sådan fordran vid exekutiv försäljning av egendomen uppskattas till sitt ka
pitalvärde på fördelningsdagen efter en riintefot av fem procent. När fråga iir 
om liHänta, skall uppskattningen ske med Jcdning av 3 §lagen (1967: 530 
om tryggande av pensionsuWi.stelse m. m . 

. JB:s pantrfötskonslruktion gör det inle möjligt alt inteckna ränta eller lik
nande. övcrgångsvis kommer inteckningar avseende fordringar som inle är 
till kapitalet besliimda emellertid att beslå. Med hänsyn hiirtill har under fö
revarande punkt i övergångsbestämmelserna föreskrivits att enligt äldre be
stämmelser intecknad ränta eller annan sådan fordran, som inte är bestämd 
till kapitalet, skall tas upp i sakägarförteckning enligt nya lagens regler om 
fordran med panträtt. Vidare har i punkten tagits in föreskrifter som mot
svarar dem som nu finns i 110 § 2 mom. UL, varvid dock den redaktionelia 
jämkningen har vidtagits att tillträdesdagen skall vara avgörande för Yärde
beräkningen. Av nya lagen framgår alt tillträdesdagen skall sammanfalla 
med den dag som har satts ut för fördelning av köpeskillingen. 

Som beredningen har framhållit avser föreskrifterna under 11cnna punkt 
bara sådan rättighet som enligt giillande lag iir att helrakla som fordran och 
som vid exekution skall behandlas som sådan. Beträffande avkomslrätt ges 
särskilda regler i del följande. 

Påpekas bör också att särskilda regler om beräkning av värdet på fordran, 
som inte iir förfallen och på vilken ränta inte skall beräknas före förfalloda
gen, på förslag av beredningen har tagits upp i nya lagen. Reglerna, som sva
rar mot dem som nu finns i 110 § 1 mom. UL, innebär att sådan fonlrnn Yi<l 
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fistighelsförs1iljning skall beräknas till det belopp som efter fem procent år
lig ränta ntgör värdet på tillträdesdagen. 

Punkt 6. De olika särskilda rättigheter som enligt nya lagen skall beak
Las vid exekutiv .försiiljning av fast egendom är i första hand de rättigheter 
som behnnrllas i JB, dn. nytljanderätler av olika slag, servitut och rätt till 
elektrisk kraft. Emellertid måsle också rättighet som besvärar egendomen på 
grund a\· upplåtelse enligt äldre lag beaktas. En särskild besUimrnelse om 
det la har beredningen ansett höra tas in i sjiilva lagen (jfr 3 § tredje stycket i 
beredningens förslag). I deparlementsförslaget har bestämmelsen emellertid 
fått sin plats i denna punkt i övergångsbestämmelserna. Bestämmelsen har 
utformats med sikte på rättigheter som har upplåtits enligt äldre bestäm
melser. Alla rättigheter som f.n. skall beaktas vid exekutiv fastighetsförsälj
ning och som skall finnas kvar efter JB :s ikraftträdande omfattas av be
stämmelsen. 

I begreppet nyttjanderätt innefattas också tomlrält. Om fastighet som be
sväras av tomträtt blir föremål för exekutivt förfarande, skall tomträtten 
räknas som en fastighctsbelastning som skall beaktas under förfarandet. En
ligt nya lagen behandlas i sådant fall tomträtten som nyttjanderätt men en
ligt en siirskild regel skall tomträtten alllid förbehållas vid auktion på fastig
heten. Om sjiilrn tomträtten görs till föremål för exekution gäller emellertid 
atl den skall behandlas som fast egendom. Beredningen har föreslagit att en 
siirskild föreskrift därom skall tas in i lagen (j fr 1 § andra stycket i bered
ningens förslag I. ~led hänsyn till vad som föreskrivs beträffande tomträtt i 
13 kap. 26 § .JB och 3i § JP kan emellertid en sådan särskild föreskrift inte 
anses n1ra nödvii.ndig. I deparlemenlsförslaget har den sålunda inte någon 
motsvarighet. 

I och med att JB genomförs utmönstras avkomsträtt och vattenfallsrätt ur 
lagstiftningen. Riittigheter av sådant slag som har upplåtits i enlighet med 
den vid tidpunkten för upplåtelsen giillande lagen skall emellertid kunna fin· 
nas krnr. Siirskilda regler beträffande sådana rättigheter som skall bestå 
övergångsvis ges i följande punkter. 

Punkt 7. Beträffande rätt till avkomst eller annan förmån av fast egen
dom gäller f. n. skilda regler beroende på om rätten är intecknad eller inle. 
En ointecknad avkomstriitt kan liksom annan nyttjanderätt förbehållas vid 
exekutiv försäljning. Om fastigheten säljs utan förbehåll om avkomsträttens 
bestånd, har innehavaren ingen riitt till utdelning ur köpeskillingen vare sig 
för rättighetens värde eller för förfallna förmåner. Beträffande intecknad 
avkomsträtt gäller också att avkomsträtten kan förbehållas. Oavsett om rät
tigheten förbehålls eller inle har innehavaren enligt 54 § IF emellertid rätt 
att få utdelning ur köpeskillingen för förfallna förmåner, dock endast för 
förmåner som belöper på de två sista åren. Uppoffras avkomsträttcn vid för
siiljningen, har han därjiimte rätt att få utdelning ur köpeskillingen för rät
tighetens kapitaliserade värde, varvid utdelning dock får åtnjutas bara för 
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förmåner som utgår i pengar eller varor. Enligt 149 § UL skall förmåner som 
utgår i varor uppskattas efter ortens pris. Kapitalvärdets beräkning skall ske 
efter en räntefot om fem procent om året. Rättighet som är tillförsäkrad nå
gon för livstiden skall uppskattas med ledning av 3 § i lagen (1967: 531) om 
tryggande av pensionsutfästelse m. m. 

Avkomsträtt skall, som nyss nämndes, inte kunna upplåtas efter det att JB 
har trätt. i kraft. Tidigare upplålna rältigheter av denna typ skall emellertid 
stå kvar. Av punkten 6 framgår att nya lagen blir tillämplig i frågan om av
komslrält skall förbehållas eller uppoffras vid försäljningen. Nu gällande be
stämmelser om möjligheterna för innehavare av avkomsträtl att få utdelning 
ur köpeskillingen blir emellertid tillii.mpliga också efter nya lagens och .JB :s 
ikraftträdande. Med tanke hiirpå har under denna punkt i övergångsbestäm
melserna tagits upp motsvarigheter till de nuvarande ·bestämmelserna i 149 § 
UL. 

Ersättning för förfallna förmåner i pengar eller varor skall f.11. enligt 112 § 
2 mom. UL beräknas för ett år, om det inte visas att de innestår för längrc
tid. Någon motsvarande regel torde inte behöva tas upp bland förevarande 
övergångsbestämmelser. 

Punkt 8. Vattenfallsrätt skall, som nyss har nämnts, inle längre kunna 
upplåtas sedan JB har trätt i kraft. Upplåtelser som har skett med stöd av 
äldre lag kommer emellertid att finnas kvar (jfr 11 § JP). Med hänsyn här
till har i denna punkt föreskrivits att bestämmelserna i nya lagen om tomt
rätt också gäller vattenfallsrätt som har upplåtits enligt äldre bestänunel
ser. 

Föreskriften avser det fall då fastighet som besväras av valtenfallsrält 
skall siiljas exekutivt. Skall sjiilva vatlenfallsrätten säljas exekutivt åger en
ligt 11 § JP bestämmelserna om tomtriitl i 13 kap. 26 § .JB motsvarande till
lämpning, 'ilket innebär att reglerna om exekutiv försäljning av fast egen
dom skall tillämpas. 

Punkt 9. Som har framhållits i den allmänna motiveringen bör de nya 
hestämmelserna om tidsfrister för olika åtgärder under ett exekutivt förfa

. rande och om anstånd med sådana åtgärder inte äga tilliimpning vid indriv
ning av böter m. m. I enlighd härmed föreskrivs i denna punkt att reglerna i 
11 § nya lagen inte skall vara tillämpliga vid indrivning av böter, viten, an
nan med brott förenad påföljd, som innefattar betalningsskyldighet, eller 
domslolskostnad, som har utgålt av allmånna medel och enligt domstolens 
beslul skall återgäldas. FöreBkriften motsvarar punkten 3 i övergångsbestäm
melserna till lagen (1963: ~:55) om ändring i UL. övergångsbeslämmelser 
med samma innebörd föreslås i fråga om lagen om ändring i UL och lagen 
om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. 

Punkt 10. Under denna punkt har tagits upp en övergångsbestämmelse 
som på vanligt sätt anger hur hänvisningar till beståmmelser i UL som er
sätts genom bestämmelser i nya lagen skall tolkas. 
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I flera författningar föreskrivs att fast egendom skall säljas i den ordning 
som VL föreskriver eller liknande. Någon ändring i dem föreslås inte i detta 
sammanhang. Genom förevarande övergångsbestämmelse kommer i sådana 
fall nya lagen att gälla beträffande allt som rör själva försäljningen. Beträf
fande förfarandet i övrigt, såsom i fråga om köpeskillingsfördelning och full
följ dsförfarandet, kommer hänvisningar av det nämnda slaget fortfarande 
att avse UL. Genom en övergångsbestämmelse till lagen om ändring i UL 
kommer hänvisningarna därvid att avse också de delvis nya bestämmelser 
som föreslås i UL. 

En genomgång av de författningar som hänvisar till UL:s regler om fastig
hetsförsäljning bör ske i samband med utarbetandet av UB. Intill dess UB ge
nomförs bör hänvisningarna kunna stå kvar oförändrade. Om ändringar i 
författningar i vilka sådana hänvisningar finns vidtas av annan orsak, bör 
emellertid också hänvisningarna kunna omarbetas. 

3.2 Förslaget till lag om ändring i utsökningslagen ( 1877: 31 s. 1) 

Departementschefen. I UL ges f. n. regler om alla de olika leden i ett exeku
tivt förfarande som rör fast egendom. UL innehåller sålunda regler om själva 
ulmätningen (3 och 4 kap.), om försäljning (5 kap.), om köpeskillingsfördel
ning (6 kap.) samt om kostnader och fullföljd till högre instans (9-11 
kap.). 

Som framgår av det föregående föreslås nu att reglerna om försäljning av 
utmätt fastighet skall brytas ut ur UL och efter omarbetning föras in i en sär
skild lag om exekutiv försäljning av fast egendom (FfL). Denna lagtekniska 
lösning, som med tanke på det pågående arbetet på en ny UB får karaktären 
av ett provisorium, innebär i fråga om fastighetsexekution att i UL t.v. skall 
slå kvar de regler som rör utmätningen, köpeskillingsfördelning samt kost
nader och fullföljd av talan, medan UL:s regler om försäljning av utmätt fas
tighet får motsvarigheter i FfL. De regler som i enlighet härmed ersätts av 
FfL finns i 79, 80 a, 81, 87, 97-129, 132-135 och 149 §§ UL. Dessa paragra
fer i UL föreslås följaktligen nu bli upphävda. 

130, 131, 142, 148 och 186 §§ UL innehåller nu regler som delvis ersätts av 
bestämmelser i FfL och i övrigt får motsvarigheter genom de bestämmelser 
som har tagits upp i 143 a, 161, 143 resp. 160 §§ i förslaget. Också 130, 131, 
142, 148 och186 §§ VL föreslås följaktligen bli upphävda. 

I 167 § finns f. n. en bestämmelse som ålägger utmätningsman skyldighet 
att betala ränta, om han innehåller medel som rätteligen skulle ha betalats 
ut. Denna bestämmelse fyller inte längre någon funktion. I enlighet med 
förslag av beredningen föreslår jag alt den upphävs. 

Som framgår av den allmänna motiveringen föreslås att institutet tvångs
förvaltning av utmätt fast egendom inte skall behållas. Bestämmelserna 
om tvångsförvaltning finns i 7 kap. UL. Enligt förslaget skall detta kapitel 
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utgå. Det förhållandet att tvångsförvaltning inte liingre skall kunna an
ordnas föranleder också ändringar på andra håll i UL. 

Atskilliga bestämmelser som nu finns i UL utgörs av instruktioner för 
myndigheterna. Dessa bestämmelser bör inle längre stå kvar i UL utan, i den 
mån de fortfarande har aktualitet, ges i administrativ ordning. Bestämmel
serna i 57, 84, 85, 88 och 168 §§ UL är i sin helhet av instruktionskaraktär 
och föreslås i enlighet med c:et sagda bli upphävda. I övrigt finns bestämmel
ser av samma slag i åtskilliga paragrafer i UL. I den mån paragrafer med så
dana bestämmelser berörs av ändringsförslagen i det följande, bör de föras 
över till tillämpningsföreskrifter. 

De nya reglerna i FfL om försäljning av utmätt fast egendom medför att 
de regler om fastighetsexelrntionen som fortfarande skall stå kvar i UL måste 
ses över. Ändringar i UL påkallas också av den nya lag om exekutiv försälj
ning av luflfartyg m. m. som föreslås i det följande. Ett införande av JB gör 
1lel vidare, som framgår av den allmiinna motiveringen, nödvändigt alt föra 
in vissa nya besti:i.nunelser i UL. Redaktionellt har i deparlementsförslaget 
ändringarna i UL i dessa avseenden utformats så att nya bestämmelser, till 
vilka motsvariglietcr nu fin::is i UL, har förts in som ändringar av de nuva
rande heshimmelserna, med.1n helt nytillkomna besUimmelser tagits upp un
der nya paragrafbeteckningar. I något fall har bestämmelser som redan finns 
i UL fått föras in under ny paragrafbeteckning. Detta har medfört att i de
partementsförslaget 39, 40, 4,8, 49, 51, 52, 56 a, 60 a, 62, 71, 74, 75, 77, 77 a, 78, 
80, 82, 83, 86, 88 c, 89, 91, 9fi, 139, 143, 144, 150, 151, 154, 156, 158-161, 166, 
181, 184, 198, 199, 201, 209--211, 213 och 218 §§ ändras. De paragrafer som 
tillkommer i departementsförslaget har betecknats som 82 a, 88 d, 91 a, 91 b, 
140 a och 143 a §§. 

Den redaktionella utformningen som departementsförslaget sålunda har 
fått skiljer sig i olika avse1~nden från beredningens förslag. I sakligt hän
seende föreligger skillnader som betingas av att departementsförslaget, i mot
sats Lill beredningens förslag, innehåller regler om domstolsbesluts utmät
ningsverkan. I övrigt är förslagen innehållsmässigt i allt väsentligt över
ensstämmande. 

39 § 

Departementschefen. Dom varigenom någon har ålagts belalningsskyldig
het kan enligt 1 mom. i förevarande paragraf föranleda utmätning även om 
domen inte har vunnit laga kraft. I så fall skall emellertid utmätningen gå 
åter, om gäldeniiren visar att han hos länsstyrelsen satl ned det utdömda be
loppet och dessutom betalar vissa kostnader. Har tvångsförvaltning enligt 
gällande lag kommit till stånd, skall han bl. a. betala förvaltningskostnaclen, i 
den mån denna inte har kunnat tas ut ur fastighetens avkastning. 

I det föregående har jag förordat att bestämmelserna i UL om tvångsför
rnltning skall upphävas. I enlighet härmed har den föreskrift i nämnda mo
ment U\' paragrafen som syftar på tvångsförvaltning fått utgå. 
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40 § 

Departcmentschcf en. Fasl egendom som har utmälts enligt 39 § kan enligt 
nurnrande 3 mom. i förevarande paragraf sättas under tvångsförvaltning, 
även om domen inte har vunnit laga kraft. Eftersom reglerna om tvångsför
valtning utmönstrats har bestämmelsen fått utgå. 

48 § 

Gällande rätt. Enligt UL skall pant eller borgen ställas i ett flertal fall. I 
denna paragraf meddelas generella bestämmelser om den beskaffenhet som 
säkerheten då skall ha. Därav framgår till en början att säkerhet som inte är 
godkänd av motparten skall prövas av den myndighet hos vilken den ställs, 
dvs. av kronofogdemyndigheten, öE eller i visst fall länsstyrelsen. För pröv
ningen av pant uppställer lagen inle några särskilda bestämmelser. Särskilda 
regler ges däremot om borgen. Det torde inte fordras, att borgen nödvändigt 
skall tecknas av mer än en person, men om så sker skall borgensmännen 
svara solidariskt. För vissa fall krävs proprieborgen, nämligen när säkerhe
ten skall gälla till förmån för menighet eller utländsk man och när den skall 
lämnas av auktionsinropare i stället för handpenning enligt 95 eller 125 §. 
Borgensförbindelse får omhändertagas av den till vars säkerhet den gäller. I 
fråga om pant kan myndigheten föreskriva, att den skall sättas i förvar hos 
vederhäftig man som ålar sig alt vårda den. 

Lagberedningen. I beredningens förslag har 125 § UL upphävts och ersatts 
med en bestämmelse i 34 § FfL (jfr 35 §i motsvarande departementsförslag) 
enligt vilken den som på exekutiv auktion inropar fastighet skall betala 
handpenning kontant om han inte släller säkerhet för beloppet. Som säker
hel kan därvid godkännas fordran som är förenad med panträtt i den in
ropade fastigheten, om den täcks av köpeskillingen och kan anses betryg
gande. Även vid exekutiv försäljning av fastighet som enligt beredningens 
förslag sker under hand kan det bli aktuellt att ställa säkerhet. Med hänsyn 
till dessa nya regler har 1 mom. av denna paragraf i beredningens förslag 
jämkats. Lagrummet har i förslaget gjorts tillämpligt inle bara när pant 
eller borgen fordras enligt UL utan även när säkerhet i annat fall skall stäl
las i utsökningsmål. 

Liksom gällande rätt innebär beredningens förslag, alt myndighets pröv
ning av säkerhet behövs endast om säkerheten inte har godkänts av den till 
vars förmån den har slällls. Prövningen får i princip ske fritt med beaktande 
av att säkerheten skall vid behov kunna realiseras och därvid täcka den för
pliktelse som skall garanteras. Särskilda föreskrifter om säkerhetens beskaf
fenhet lämnas bara i fråga om borgen, vartill bl. a. bankgaranti får räknas. 
Förslaget medför den nyheten, atl proprieborgen alltid krävs för myndighe
tens godkännande. Denna skärpning i förhållande till gällande rätt kan en
ligt beredningens mening inte orsaka nämnvärda olägenheter för dem som 
har att ställa säkerhet i utsökningsmål. Om två eller flera går i borgen, skall 
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deras ansvar som hittills vara solidariskt för atl siikerheten skall kunna god
tas av myndigheten. Beredningen påpekar att det enligt 10 kap. 11 § HB 
gäller, att borgen som har te·l'.knats av flera medför solidarisk ansvarighet, 
om förbehåll inte har uppställts om delad ansvarighet. 

Vad 48 § UL i sin nuvarande lydelse innehåller beträffande omhänderta
gande av borgensförbindelse cch om befogenhet för myndigheten all meddela 
föreskrift om pantförrnring har inte medtagits i beredningens förslag. Följ
den härav blir, att myndigheten alllid själv skall ta hand om säkerheten och 
ombesörja dess förrnring. Hiirvhl kan yppas vissa praktiska frågor om bl. a. 
vård av pant och ersättning för kostnader som rör pants vård och förvaring. 
Beredningen framhåller emellertid att sådana spörsmål kan aktualiseras re
dan enligt gällande lag, och dt förslaget därför knappast kan antas ge upp
hov till några principielll nya komplikationer. Frågorna får enligt bered
ningen lösas med ledning av giingse panträttsliga regler. Om undantags,·is 
särskild förvaringskostnad skulle uppkomma, t. ex. om pant utgörs av ett 
skrymmande konstverk eller annat som på grund av sin storlek eller sitl 
värde inte lämpligen bör förvaras av myndigheten själv, kan den som ställer 
panten åläggas att svara för kostnaden enligt 198 eller 199 § i beredningens 
förslag. 

Efter mönster av 74 § expropriationslagen har 2 mom. av förevarande pa
ragraf i beredningens försla~: iindrats på det sättet all förutom staten även 
kommun har fritagits från skyldigheten att ställa säkerhet. Med kommun av
ses i första hand borgerlig primärkommun; dvs. landskommun, köping och 
stad, men iiven landslingskomnrnn. Kommunalförbund inbegrips inte. 

Beredningen förordar att det i tillämpningsföreskrifler anges vad slags sä
kerhet som får godtas i samband med exekutiv försäljning och alt dessa 
bestämmelser hlir mycket re~friktiva. Endast bankgaranti, fulll betryggande 
pant eller likvärdig säkerhet bör enligt beredningens mening godtas. 

Remissyttrandena. Hovrätten för övre Norrland konstaterar att en regel 
som innebär att borgen, om den tecknas av två eller flera, för att kunna god
tas skall vara solidarisk är enkel att tillämpa. Det förefaller emellertid hov
rätt.en vara förtjiint all öven·ägas om en sådan regel är förenlig med syftet 
att nå för parterna bästa möjliga resultat i utsökningsförfarandet och om 
inte viss uppmjukning kunde tillåtas. Borgensmännen borde enligt hovrätten 
kanske få rätt all åtminstone i viss omfattning begränsa sitt åtagande till 
kvotdelar av aktuell siikcrhct. Eftersom myndigheten skall pröva säkerheten, 
torde en sådan anordning knappast innebiira någon olägenhet för den till 
vars förmån säkerheten skall stiillas utom i det avseendet atl solidarisk bor
gen får anses lättare all ulkriiva. För borgensmannen däremot skulle det in
nebära en fördel, eftersom han skulle befrias från att själv pröva medbor-
gcnsmänncns möjligheter att fullgöra borgensåtagandet. ' 

I anslutning till beredningens förslag alt förutom staten även kommun 
skall vara befriad från alt shllla säkerhet påpekar den niimnda hovrätten att 
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det enligt 74 § exproprialionslagen gäller att också kommunalförbund åtnju
ter motsvarande befrielse. Det förefaller hovrätten angeläget att kravet på sä
kerhet i skilda sammanhang överensstämmer. Hovrätten föreslår därför att 
också kommunalförbund befrias från skyldighet att ställa säkerhet enligt 
UL. Advokatsamfundet sätter i fråga, om inte kretsen av subjekt som är be
friade från att ställa säkerhet borde utvidgas något. Det har enligt samfundet 
förekommit att bank såsom sökande i avhysningsärende har fått ställa bor
gen för den skada som kan vållas motparten. Liknande exempel finns också i 
andra fall, trots att bankgaranti i övrigt godtas som fullgod säkerhet. Sam
fundet föreslår därför alt det överYiigs att ge myndigheten befogenhet att, 
när särskilda skäl föreligger, eflerge anspråk på pant eller borgen. Inte bara 
banker utan också försäkringsbolag, andra större företag, stiftelser m. m. har 
ofta en sådan ekonomisk ställning alt pant eller borgen förefaller helt över
flödig. 

Dcpartementschefen. I dcparlcmentsförslaget har 1 1110111. utformats i en
Jighet med beredningens förslag. Vad beredningen har anfört i anslutning till 
de föreslagna bestämmelserna föranleder inte någon erinran från min sida. 
Den av hovrätten för övre Norrland under remissbehandlingen väckta frågan 
om borgensåtagande anser jag böra övervägas vidare vid utformningen av 
UB . 

. Jag delar den nämnda hovrättens uppfattning atl, förutom staten och 
kommun, också kommunalförbund bör vara befriat från att ställa säkerhet. 2 
mom. av paragrafen har i departementsförslaget utformats i enlighet här
med. 

Advokatsamfundets förslag all myndighet skall ges befogenhet att, när 
särskilda skäl föreligger, efterge kravet på säkerhet bör enligt min mening 
inte prövas i detta sammanhang. I det avseendet får jag hänvisa till vad jag 
har anfört i anslutning till 35 § i departementsförslaget till lag om exekutiv 
försäljning av .fast egendom. Med anledning av vad samfundet har anfört vill 
jag påpeka att jag, liksom beredningen, anser att bankgaranti i här aktuellt 
avseende får riiknas till borgen. 

49 och 51 §§ 

Gällande rätt. Enligt 40 § 1 mom. gäller att, om utmätning har skett på 
grund av icke lagakraftvunnen dom varigenom betalningsskyldighet har 
ålagts, den utmätta egendomen inte utan gäldenärens samtycke får säljas 
förrän domen har vunnit laga kraft. Bestämmelsen avser både fast och lös 
egendom, varvid emellertid beträffande lös egendom görs visst undantag. En
ligt 49 § 1 mom. och 51 § 1 mom. gäller emellertid särskilda bestämmelser 
beträffande icke lagakraftvunna tredskodomar och lagsökningsutslag vari
genom betalningsskyldighet har blivit ålagd. Av 49 § 1 mom. i dess nuvaran
de lydelse framgår sålunda att sådan tredskodom får verkställas som laga
kraftvunnen, såvida domstol inte förordnar om inhibition. Genom hänvis-
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ning i 51 § 1 mom. till bestämmelserna i 49 § 1 mom. gäller del som nu har 
sagts beträffande tredskodom också i fråga om lagsökningsutslag. Om inhi
bitionsbeslut inte meddelas, hindrar alltså det förhållandet att tredskodom 
eller lagsökningsutslag inte har vunnit laga kraft ej att nlmätning sker på 
grund av domen eller utslaget och att den utmätta egendomen, vare sig den 
är fast eller lös, säljs exekutivt. 

Utöver de nämnda bestämmelserna ges i 51 § 2 mom. en särskild föreskrift 
för fall då intecknad fordran har fnststiillls till betalning ur fast egendom. På 
grund av sådan belalningsfastslällelse, som innebär att egendom enligt 77 a § 
anses utmätt, får försäljning inte ske förrän utslaget har vunnit laga kraft. 

Lagberedningen. Beredningen framhåller att verkställighet av icke laga
kraftvunnen tredskodom enligt 49 § 1 mom. får fortgå ända t. o. m. försälj
ning. T fråga om fastigheter skiljer sig bestämmelsen på denna punkt från 
vad som giiller betråffande verkstiillighet av lagsökningsutslag. Om verkstäl
lighet av sådana ulslag gäller enligt 51 § 2 mom. alt, om intecknad fordran 
genom utslaget fastställts till. betalning ur fast egendom, försäljning inte får 
ske förrän utslaget har vunnit laga kraft. Beträffande Iagsökningsulslag som 
rör fast egendom har det sålunda inte ansetts lämpligt, alt försäljning äger 
rum innan det visar sig att återvinning inte sökts eller, om detta skett, avgö
randet i återvinningsmålel vunnit laga kraft. Beredningen erinrar om att 40 § 
innehåller ett oeftergivligt förhud att utan gäldenärens samtycke sälja fast 
egendom som utmätts på grund av vanlig icke lagakraftvunnen helalnings
dom. 

Vid verkställande av tredskodomar bör enligt beredningens mening gälla 
samma regel som i fråga om lagsökningsutslag. Beredningen har därför i 49 § 
1 mom. infört bestämmelsen, alt fast egendom inte får säljas innan tredsko
domen har vunnit laga kraft. Liksom i 40 § anges därvid uttryckligen, att 
fastigheten får säljas om ägaren samtycker därtill. 

I 51 § 1 mom. i nuvarande lydelse hänvisas beträffande verkställighet av 
lagsökningsutslag till 49 § 1 :110m. Också cnligl beredningens förslag kan lag
sökningsutslag varigenom hetalningsskylclighet har ålagls verkställas som la
gakraftvnnnen clom utan hinder av alt återvinning har sökts, om inte beslut 
om inhibition meddelas. Beredningen har emellertid föreslagil en viss jämk
ning i förhållande till vad som nu föreskrivs i syfte att markera att regeln 
skall tilliimpas inte bara niir personlig hetalningsskyldighet har ålagts genom 
lagsökningsutslag utan iiven när det undantagsvis genom sådant utslag en
dast har blivit fastställt, att fordran skall på grund av inteckning utgå med 
förmånsrätt i viss egendom. 

Beredningen framhåller att också det av beredningen i 49 § 1 mom. upp
tagna förbudet att sälja fashghet innan tredskodom har vunnit laga kraft på 
grund av hänvisningen i 51 s 1 mom. blir tillämpligt vid verkställighet av lag
sökningsutslag. Förslaget medför här en viss ändring i jämförelse med nuva
rande regler. Försiiljningsfö:rbudel i 51 § 2 mom. giiller f. n. bara när inteck-



Kungl. J.11aj:ts proposition nr 20 år 1971 

nad fordran lagsökningsviigen har faststiillts till betalning ur fast egendom, 
vilken enligt 77 a § då är att anse som utmätt. Enligt förslaget skall förbudet 
alltid giilla, när fastighet nlmätls på grund av lagsökningsulslag och della 
inte har vunnit laga kraft. Beredningen påpekar i det sammanhanget alt be
stämmelsen i 77 a § om ulmätningsverkan saknar motsvarighet i beredning
ens förslag. 

I övrigt föreslår beredningen den ändringen i 51 § att nuvarande bestäm
melse i 2 mom. om anordnande av tvångsförvallning skall utgå ur lagtexten. 

Departemeniscilefcn. Beredningens förslag till ändringar i 49 § 1 mom. och 
51 § 1 mom. innebär alt, om fast egendom har utmätts på grund av icke laga
kraftvunnen tredskodom eller ej lagakraftvunnet lagsökningsutslag, egendo
men inte utan ägarens samtycke får säljas innan domen eller utslaget har 
nmnit laga kraft. Genom förslaget kommer i det avseendet att gälla samma 
ordning som redan nu enligt 40 § 1 mom. gäller för fall då fast egendom har 
tagits i mtit på grund av icke lagakraftvunnen dom. Bcredningsförslaget in
nebär därjämte att den särskilda föreskriften i 51 § 2 mom. om domstolsbe
slut, som innefattar betalningsfastställelse i fast egendom, upphävs. 

Beredningens förslag får ses mot bakgrunden av att beredningen inte har 
velat tillägga domstols beslut varigenom fordran fastställs till betalning ur 
fasl egendom någon utmälningsvcrkan. Som framgår av det föregående intar 
jag i clet avseendet en annan ståndpunkt än beredningen. I departements
förslaget har sålunda i 77 a § förts in bestämmelsen att domstols beslut, som 
innebär att fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom, skall 
ha den verkan alt egendomen anses ulmi:itt. 

Även om en sådan ordning som den jag förordar införs, kommer det själv
fallel att i framtiden förekomma alt fast egendom i vanlig ordning utmäts på 
grund av icke lagakraftvunnet domslolsbeslut, varigenom betalningsskyldig
hel har faststtillts. I sådana fall bör, som beredningen föreslår, beträffande 
försäljningen av egendomen gälla samma regel, oavsett om beslutet medde
lats i form av dom, tredskodom eller lagsökningsutslag. 

Även i fall då domstols beslut enligt den av mig förordade ordningen innc
biir att fast egendom skall anses u lmätl bör gälla att egendomen inte utan 
ägarens samtycke får sälj as innan beslutet har vunnit laga kraft. På samma 
siitl som f. n. bör en särskild föreskrift härom ges i 51 § 2 mom. I departe
rnentsförslaget har sålunda, med anknytning till den föreslagna lydelsen av 
77 a §, i det nämnda momentet föreskrivits att, om domstol har fastställt att 
fordran skall ulgå med särskild förmånsrätt i fast egendom, egendomen inte 
utan ägarens samtycke får säljas innan beslutet har vunnit laga krafl. Före
skriften avses gälla, oavsett om betalningsfastställelsen skett genom dom, 
tredskodom eller lagsökningsutslag. 

I departemenlsförslaget har, liksom i beredningens förslag, nuvarande be
shimmelsc i 51 § 2 mom. om anordnande av lvångsförvaltning f:Ht utgå. 
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52 § 

Departementschefen. I 2 rnom. av förevarande paragraf hänvisas beträf
fande fördelningen av medel som flutit in under tvångsförrnltning av fastig
het till 7 kap. Denna hiinvisning har i enlighet med beredningens förslag fått 
utgå. 

56 a § 

Gällande rätt. Gällande regler om utmätningsmans lokala kompetens kan 
medföra, att utmätningsman i gäldenärens hemvist tar i mät fast egendom 
som ligger inom annat kronofogdedistrikt. Enligt 1 mom. i förevarande para
graf skall i så fall ärendet överlämnas till utmätningsmannen i det distrikt 
där egendomen ligger. Av 3 mom. i paragrafen framgår emellertid att den 
som har verkställt utmätningen först skall vidta vissa expeditionella åtgärder 
som hänger samman med utmätningen, bl. a. underrätta öE och inskriv
ningsmyndighct om utmätningen. Han bör också ta om hand de handlingar 
rörande fasligheten som kan finnas tillgängliga hos gäldenären. Sedan målet 
överlämnats till utmätningsmannen där egendomen ligger skall denne vid
ta andra åtgärder som ankommer på utmätningsman. Sådana uppgifter 
som beskrin1ing och värderh.g av fasligheten kommer därmed att åvila ho
nom. När han fullgjort sina åligganden, skall han enligt 99 § insända hand
lingarna till den öE under vilken han lyder. 

Lagberedningen. Beredningen påpekar alt förslaget till lag om exekutiv 
försäljning av fast egendom medför vissa ändringar i den förberedande 
handliiggning som i ärenden om utmätt fast egendom skall föregå fastighe
tens försäljning. Sedan ntmiitningsmannen har tagit egendomen i mät och 
vidtagit därav föranledda omedelbara åtgärder, skall han överlämna ärendet 
till den öE som är behörig. I administrativ ordning bör enligt beredningen 
ges föreskrift härom och om utmätningsmannens åligganden innan ärendet 
överlämnas. öE skall genast ta upp ärendet till behandling för de fortsatta 
förberedande åtgärder som är påkallade. Med denna ordning saknas del en
ligt beredningen anledning att behålla regeln att mål skall överlämnas till ut
miitningsmannen i den ort där den utmätta fastighelen ligger. 

I 3 mom. finns f. n. föreskrifter om vissa expeditionella åtgärder som ut
mälningsman skall vidta. Liksom beträffande andra regler i UL som avser 
rent expeditionella åtgärder, t. ex. de i 85 § vartill 56 a § nu hänvisar, föror
dar beredningen att behövliga bestämmelser av ifrågavarande natur med
delas i administrativ ordning. Niimnda 3 mom. skall därför enligt beredning
ens förslag upphän1s. 

Departemenlschef en. Departemcnlsförslaget överensslänuner med bered
ningens förslag. 
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60 a § 
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Lagberedningen. Enligt 78 § i beredningens förslag skall utmätning ay 
ägarhypotek i fast egendom ske på det sättet att pantbrevet tas i förvar eller, 
om annan än fastighetsägaren innehar det, förbud meddelas innehavaren alt 
uföimna det utan tillstånd av nlmälningsmannen. Beredningen framhåller 
alt det när iigarhypotek skall utmätas, liksom vid annan utmätning, kan 
möta hinder av olika slag. Om pantbrevet är belånat, kan det vara lämpligt 
att, innan beslut om utmätning meddelas, inhämta upplysning hos borgenä
ren huruvida det finns något ägarhypotek. I sådana situationer bör interimis
tiska åtgiirder kunna komma i fråga. Med hänsyn härtill har beredningen 
kompletterat 1 mom. av förevarande paragraf med en hänvisning till 78 §. 

I :-:1 rnom. föreskrivs f. IL att kostnad för interimistisk åtgärd som avses i 
paragrafen skall förskjutas av borgenären, om utmätningsmannen begär det. 
Då generella bestämmelser om förskott i utmkilningsmål enligt beredningens 
förslag skall intas i 198 §, anser beredningen att momentet bör upphävas. 

Departemcnlschefen. Liksom beredningen anser jag att 1 mom. av föreva
rande paragraf hör kompletteras med en hänvisning till de nya bestämmelser 
om utmiitning av iigarhypotek som i enlighet med beredningens förslag har 
tagits npp i departementsförslaget. I departementsförslaget har dessa be
stämmelser fått sin plats i en ny paragraf, betecknad 91 a §. Detta har för
anlett att hänvisningen i departementsförslaget ändrats till att avse 91 a §. 

På förslag av beredningen har i 1 ';18 § tagits in generella bestämmelser om 
förs ko! t i n tmiitni.ngsmål. Detta bör, som beredningen framhåller, leda till att 
3 mom. av förevarande paragraf upphiivs. 

62 § 

Lagberedningen. Denna paragraf behandlar den s. k. utmätningsord
ningen. l 1 mom. anges som första punkt, alt av utmätningsbara tillgångar i 
första hand bör tas i anspråk egendom som kan användas till borgenärens 
förnöjande med minsta kostnad, förlust och annan oliigenhet för gäldenären. 
Vidare skall enligt andra punkten om möjligt tillgångar som hör samman 
inte skiijas. Dessa regler kompletteras i 2 och 3 mom. av särbestämmelser an
gående utmätning av fast egendom, luftfartyg och intecknade reservdelar 
till sådant fartyg. 

Om utmätning skall iiga rum för fordran som är intecknad i fast egendom 
eller luftfartyg eller reservdelar till sådant fartyg eller för fordran som är 
förenad med luftpanträtt i luftfartyg, skall enligt första punkten i 2 mom. 
den av inteckningen eller luftpanträtten besvärade egendomen utmätas i 
första hand, om inte borgenären hellre vill ta betalt ur annan egendom. Mot 
denna regel har invänts, att borgenär, som inte har nöjt sig med att få inteck
nad fastighet dömd i mät enligt 77 a § utan skaffat sig en personlig exeku
tionstitel mot fastighetsägaren och begär utmätning hos denna, knappast vill 
all den fasta egendomen tas i anspråk i första hand. 
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Vad som anförts mot bestämmelsen har inte föranlett något ändringsför
slag från beredningens sida. Bestämmelsen i nuvarande 77 a § saknar mot
svarighet i beredningens förslag och även intcckningsborgenär som anlitat 
lagsökning får begåra utmätning för att kunna angripa fastigheten. Regeln 
att den intecknade fastigheten i första hand skall tas i anspråk synes då pas
sa väl till situationen och svara mot inteckningsborgenärens sannolika öns
kan i fråga om utmätningsobjckt. 

Beredningen anser, atl d~'n nämnda regelns tillämpningsområde i detta 
sammanhang lämpligen kan vidgas till att giilla alla fordringar med särskild 
förmånsrätt i fast egendom eller luftfartyg eller intecknade reservdelar till 
sådant fartyg. Härigenom inbegrips fordringar som har förmånsrätt enligt 8 § 

1) eller 9 § 1) eller 2) FRO (jfr 6 § 1 och 7 § 1 och 2 FRL) eller är förenade 
med retentionsrält i luflfartyg och intecknade reservdelar till sådant fartyg. 
Första punkten i 2 mom. skall diirför enligt beredningens förslag innehålla, 
att om fordran för vilken utmätning skall ske, är förenad med särskild för
månsrätt i giildenärens fasta egendom, luftfartyg eller rescrwlelar till sådant 
fartyg, skall den egendomen först uhnåtas, om inte borgenären hellre vill ta 
betall ur annan egendom. Förmånsrätt enligt 12, 13 eller 14 § FRO (jfr 10, 11 
och 12 §§ FRL) räknas inte som särskild utan som allmiin förmånsrätt och 
hör alllså inte hit. 

Enligt 3 mom. av paragrafen gäller, att fast egendom eller luflfartyg eller 
intecknade reservdelar till s:ldant fartyg inte utan borgenärens begäran får 
tas i mät för annan fordran än sådan för vilken egendomen häftar på grund 
av inteckning eller som, när .fråga är om luftfartyg, är förenad med luftpant
rätt i fartyget. Denna bestämmelse har i beredningens förslag jämkats till 
överensstämmelse med 2 mom. första punkten i förslaget. 

Deparfemcntscbefen. Som förut nämnls förordar jag alt domstols beslul, 
varigenom fordran fastställs skola utgå med särskild förmånsrätt i fast egen· 
dom, skall ha utmälningsverkan. Detla förhållande bör enligt min mening 
inte föranleda att beredningens förslag belräffande förevarande paragraf i 
något avseende frångås. Departementsförslaget överensstämmer sålunda 
med beredningens förslag. 

71 § 

Dcpartementscbefen. I 2 mom. av denna paragraf föreskrivs att inteckning 
i fast egendom eller i luftfartyg eller reserYClelar till luftfartyg, som har pant
satts av ägaren till den intecknade egendomen, inte får utmiitas för ägarens 
skuld. I stället får den rtitt till andel i inteckningen, dYs. del ägarhypotek, 
som kan tillkomma honom utmätas. 

Som framgår av Yad jag liar anfört i den allmiinna motiwringen nöclYän
diggör pantrilttsreglcrna i .JB att nya regler om utmätning av i:igarhypotck i 
fast egendom meddelas. Dessa nya regler har i departemenlsförslaget tagits 
in i 91 a §. Till följd hiirav har de bestämmelser om utmätning av ägarhypu-
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tek i fast egendom som nu finns i 2 mom. av denna paragraf fåll utgå. Reg
lerna om utmätning av ägarhypotek i luftfartyg och reservdelar har där
emot behållits. 

I ett nytt 3 mom. av paragrafen har lagits upp en hänvisning till reglerna i 
91 a §. 

74 § 

Departementschefen. I 1 och 3 mom. av denna paragraf finns f. n. regler 
om borgenärs skyldighet alt låmna förskott till kostnader avseende vård och 
flyttning av utmätt egendom samt anskaffande av särskild inteckningshand
ling när andel av inteckning som utgör ägarhypotek har utmätts. 

Som förut har nämnts har på förslag av beredningen i 198 § tagits upp 
generella bestämmelser om skyldighet för borgenär att förskjuta kostnader 
vid utmätning. Detta har föranlett att de regler om förskott som nu finns i 
förevarande paragraf har fått utgå. 

I 1 mom. föreskrivs nu att medel som gäldenären i utmätningsmål betalar 
in till utmätningsmannen är att anse som utmätta i målet, om betalningen 
inte har skett med villkor som strider häremot. Föreskriften, som infördes i 
momentet år 1968, har utan ändringar i sak förls över till 88 d § 2 mom. 

I 3 mom. av paragrafen ges föreskrifter om tillvägagångssättet vid utmät
ning av rätt till andel i inteckning, dvs. ägarhypotek. Föreskrifterna avser 
rätt till andel i inteckning i fast egendom samt i luftfartyg eller intecknade 
reservdelar till luftfartyg. Det förhållandet att nya regler om utmätning av 
ägarhypotek i fast egendom har tagits upp i 91 a § har medfört att föreskrif
terna har begränsats till att avse utmätning av rätt till andel i inteckning i 
luftfartyg och reservdelar. 

75 § 

Departementschefen. Det förhåJlandet att generella bestämmelser om skyl
dighet för borgenär att vid utmätning förskjuta kostnader har tagits in i 198 § 
har fört med sig alt den föreskrift om förskott till delgivningskostnad som 
nu finns i 2 mom. av förevarande paragraf har fått utgå. 

77 § 
Gällande rätt. I 1 mom. av förevarande paragraf anges alt borgenär, när ut

mätning av lös egendom är fullbordad så som sägs i 67 c § 1 mom. eller 75-
76 §§,njuter förmånsrätt i den utmätta egendomen efter vad som stadgas i 
17 kap. 8 § HB, såvitt inte utmätningen enligt vad som sägs i UL eller på an
nat håll går åter eller undanröjs. 

Lagberedningen. Enligt beredningens förslag till ny förmånsrättsordning 
skall utm~itning ge förmånsrätt enligt 10 § FRO. Hänvisningen i 1 mom. av 
förevarande paragraf till 17 kap. 8 § HB skall sålunda utgå. I sfället bör göras 
en allmän hänvisning till FRO. 

lOt Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 20 
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Beredningen anser att den begränsning av förmånsriitlcn som nn görs för 
det fall att ulmälning går åter eller undanröjs är sjlilvklar. Beredningen före
slår därför att den får utgå. 

Remissyttrandena. Den föreslagna ändringen i paragrafen har lämnats 
u lan erinran av remissinslan:>erna. Länsstyrelsen i Östergötlands liin, över
exekutor för Norrköpings kronofogdedistrikt, Föreningen Sveriges kronofog
dar och kronofogdemyndighei'en i Norrköpings distrikt har emellertid i sina 
yttranden behandlat bestiimmelscrna i 2 mom. av paragrafen om rättelse av 
ulmälning, även om dessa inte berörs av ändringsförslaget. I yttrandena 
framhålls det önskvärda i att den nuvarande tidsfristen för rällelse för vissa 
fall förlängs. 

Dcpartcmcntschefcn. Paragrafen har i sak utformats i enlighet med bered
ningens förslag. l departementsförslaget hänvisas i fråga om förmånsrätten 
till FRL. Den under remissbehandlingcn väckta frågan om förlängning av 
den i 2 mom. av paragrafen a:Llgivna tidsfristen för rättelse av utmätning får 
överviigas i samband med utarbetandet av UB. 

77 a § 

Departementschefen. I denna paragraf föreskrivs f. n. alt domstols beslut 
varigenom intecknad fordran har faslshillls lill betalning ur fast egendom 
har den verkan alt egendomm anses ha blivit utmätt. Som framgår av det 
föregående har beredningen funnit att domstols beslut inte i något fall bör ha 
ulmälningsverkan. Beredningen har sålunda föreslagit att bcsti.immelsen 
skall upphävas. 

I den allmänna motiveringen har jag förordat att alla domstolsbeslut som 
innebär att fordran fastställs att utgå mecl särskild förmånsrätt i fast egen
dom bör ha den verkan atl egendomen skall anses utmiill. I departements
förslaget har denna paragraf därför behållits men ändrats i överensstäm
melse med vad som har angetts i den allmänna motiveringen. Enligt para
grafen i <less föreslagna lydelse skall sålunda det förhållandet att domstol 
har faslsUillt att fordran skall utgå med siirskild förmånsräl t i fast egendom 
medföra alt egendomen anses utmMl. 

Genom bestämmelserna i denna paragraf blir det också i fortsättningen 
möjligt för borgenär, som för sin fordran Ilar panträtt i fast egendom, att lag
sölmingsvägcn få exekulion i egendomen till stånd. 

Paragrafen avser emellertid inle bara lagsölmingsutslag, varigenom ford
ran har fastställts skola utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom. Även 
när domstols beslnl med denna innebörd ges i annan form får beslutet enligt 
paragrafen ntmätningsvcrkan. 

Liksom f. ri. kommer föref:kriflen i paragrafen också att omfatta fall då 
fordran har fastställts all utgå med särskild förmånsrätt i fastighetsan1lel 
och i tomträtt. 

Vilka förmånsräller som räknas som särskilda framgår av FRL. Av sär-
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skild betydelse iir i detta sammanhang förmånsrätten som följer med pant
rätt i fast egendom eller tomtriitt och som behandlas i G § 2) och 7 § 3) FRL. 

Sedvanliga regler om behandlingen och försäljningen av utmätl egendom 
blir lilliimpliga på egendom som anses u lmätt enligt denna paragraf. Försälj
ning skall sålunda ske enligt de regler som föreslås i FfL. För andel i fastig
het som anses utmätt kommer alltså de särskilda bestämmelser om andels
försäljning som har tagits upp i sistnämnda lagförslag alt gälla. Påpekas 
bör att det i vissa hänseenden föreslås skola, liksom f. n., gälla särskilda reg
ler för här avsedda fall (jfr t. ex. 51 § 2 mom. UL samt 11 § fjärde stycket 
FfL). 

78 § 

Paragrafen motsvarar 63 § 1 mom. i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Enligt 62 § 1 mom. gäller att tillgångar som hör samman 

när utmätning skall ske om möjligt inte bör skiljas. Denna bestiimmelse av
ser både lös och fast egendom. Beträffande fartyg som avses i 94 § och luft
fartyg kompletteras den av föreskrifter i 63 §. Enligt 1 mom. i sistnämnda 
paragraf får sålunda tillbehör till fartyg eller luftfarlyg inte tas i mät annat 
än genom utmätning av fartyget eller luflfartyget. I 2 mom. finns därjämte 
bestämmelse för det fallet att inteckning i luftfartyg även omfatlar reserv
delar. Ingen av de på viss plats förvarade reservdelarna får då utmätas för 
sig utan inteckningshavarens samtycke. 

I fråga om fast egendom innehåller 78 § i gällande lag såsom en första 
punkt, att man vid utmätning av hus, tomt, jord eller vattenverk inte får 
söndra ett från annat så att del som är över blir onyttigt för ägaren. Eftersom 
J!rincipen har fastslagits genom nyssnämnda bestämmelse i 62 § 1 mom., an
ser beredningen första punkten i 78 § utan oliigcnhet kunna utgå. 

I andra punklen i 78 § anges, att växande gröda, växande skog eller annat 
som hör till fast egendom inte får Las i mät på annat sätt iin genom utmät
ning av själva fastigheten eller nyttjanderätt till jorden. Regeln i 78 § andra 
punkten ersätts i beredningens förslag delvis av en ny bestämmelse som in
nehåller alt tillbehör till fastighet inte får tas i mät annat ån genom utmät
ning av fastigheten. En särskild fråga gäller eventuell utmätning av växande 
gröda m. m. som skall tillkomma nyttjanderättshavarc. Innebörden av den 
nuvarande besfämmelsen h~irom förefaller vara, att skörd på rot o. d. som 
tillkommer arrendator eller annan nyttjanderättshavare inte får utmätas för 
sig utan endast i samband med utmätning av rättigheten, i den mån denna 
överhuvud är utmätningsbar. Växande gröda och skog liksom frukt som väx
er på träd o. l. utgör tillbehör till fastigheten, även om nyttj anderättshavare 
har rätt att tillgodogöra sig nyttighelen. Nyttigheten inkluderas alltså i ut
mätning av själva fastigheten, fastän dennas försäljning ofta inte påverkar 
nyttjanderättshavarens möjligheter att tillgodogöra sig vad som i nämnda 
hänseende omfattas av nyttjanderätten. Han får ju i regel utöva sin nyttjan-
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dcdtl så länge denna består. Nylligheten kan enligt sakens nalur inte som 
lös egendom utmätas för nyttjandcrättshavarcns gäld så liinge den utgör till
behör Lill fastigheten. Den riitt alt tillgodogöra sig nyttigheten som ingår i 
nyttjanderätten bör inte heller få utbrytas ur denna och utmätas för sig. 
Detta kan måhända sägas v;ira självklart. Nyttjanderätten kan inte gärna 
delas upp i en rad speciella rättigheter som skulle kunna angripas var för sig. 
Om nyttjanderätten är överlåtbar, kan det hela tas i mät. Vad nu sagts skulle 
enligt beredningens mening gälla utan siirskild bestämmelse. I tydlighetens 
intresse föreslår beredningen emellertid en uttrycklig bestämmelse därom. 
Beredningen framhåller att denna bestämmelse inte får läsas motsättnings
vis så att det t. ex. hos den som arrenderar grustag skulle kunna utmätas rätt 
att ta grus utan att hela nyttjanderätten tas i mät. 

Departementschef en. Departementsförslaget överensstämmer i sak med 
beredningens förslag. 

80 § 

Paragrafen motsvarar 97 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Enligt gällande lydelse av 80 § skall fast egendom som 

blivit utmätt utbjudas till försäljning i den ordning 5 kap. stadgar, om inte 
borgenären begär tvångsförvaltning på sätt som sägs i 7 kap. 

Bestämmelser om försäljning av utmätt fast egendom skall enligt bered
ningens förslag ges i särskild lag. Beredningens förslag till ändring i UL inne
bär att också den nuvarande bestämmelsen i 80 § om försäljning av utmätt 
fast egendom skall ersättas med en hänvisning till den siirskilda lagen. 

Departementschef en. Liksom i beredningens förslag har i dcpartements
förslaget bestämmelserna i denna paragraf ersatts med en hänvisning till de 
bestämmelser om exekutiv försäljning av fast egendom som nu skall ges i 
FfL. 

82 § 

Denna paragraf motsvarar 81 §i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Med utgångspunkt i den allmänna grundsatsen att egen

dom som tillhör annan än gäldenären inte får utmätas för dennes skuld 
har beredningen i 1 mom. av 81 § angett, att den som har lagfart på fast 
egendom antages vara ägare, om det inte styrkts att den tillhör annan. Har 
gäldenären lagfart, kan alltså fastigheten utmätas, om det inte visas att 
någon annan är ägare. Omvänt utgör den omsfändigheten all gäldenären 
saknar lagfart inte något hinder mot utmätning, om det kan visas alt fastig
heten tillhör honom. Härvid krävs regelmässigt, att gäldenären har en for
mellt riktig fångeshandling som leder tillbaka till senaste lagfart. Även 
andra situationer kan tänkas, t. ex. att gäldenär överlåtit fastigheten till 
någon som har fått lagfart men vars fång \'isas vara ogiltigt. 

Har gäldenären sålt fastigheten, medför enbart underlålenhet av förvär-
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yaren att söka lagfart inte enligt förslaget att han förlorar sin rätt mot ut
mätningssökanden. Förvärvaren får möjlighet att avvärja utmätning för 
fordran mot ·överlåtaren genom att styrka sill fång. Om överlåtelsen av
slöjas som en skentransaktion, utgör den givetvis ej hinder mot utmätning. 
Den föreslagna regeln blir tillämplig inte bara när tredje man åberopar 
överlåtelse från gäldenären utan även när han gör gällande äganderätt till 
fastigheten på grund av fång från annan än gäldenären. 

Om gäldenären har lagfart på viss fastighet eller visas ha fångeshandling 
till fastigheten, bör tvist om äganderätten inte hindra utmätning. Bestäm
melse om delta har beredningen i sitt förslag tagit upp i 81 § 2 mom. Bered
ningen påpekar att den som vid sådan utmätning påstår bättre rätt till fas
tigheten kan hänvisas att väcka talan vid domstol enligt bestämmelser i FfL. 

Departementschefen. Bestämmelserna i denna paragraf i departemcnts
förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen. Som framgår av vad 
som där har anförts överensstiimmcr departementsförslagcl med de regler 
som beredningen har tagit upp i 81 § i sitt förslag. 

Vissa frågor som har anknytning till bestämmelserna i denna paragraf 
behandlas i anslutning till 201 §. 

82 a § 

Denna paragraf motsvarar 82 § 2 och 3 mom. i lagberedningens förslag. 
Departementschefen. I denna paragraf har i dcpartementsförslaget tagits 

upp regler om utmätning av fast egendom som har överlåtits under villkor 
som alltjämt gäller. 1 mom. avser fall då utmätning sker hos överlåtaren 
och 2 mom. del fallet att utmätning äger rum hos förvärvaren. Reglerna har 
behandlats i den allmänna motiveringen. 

Beredningen har i 82 § 1 mom. i sitt förslag tagit upp bestämmelser som 
avser all för innehavare av fordran som är förenad med särskild förmåns
rätt i fastighet skapa ett särskilt skydd mot att gäldenären genom att över
låta fastigheten, försvårar exekution i denna. Den i departemcntsförslaget 
förordade ordningen att domstolsavgörande som innebär att sådan fordran 
skall utgå med särskild förmånsrätt i fastigheten får utmätningsverkan 
(jfr 77 a §), medför att de av beredningen i nämnda hänseende föreslagna 
bestämmelserna blir överflödiga. De saknar sålunda motsvarighet i departe
mentsförslaget. 

83 § 

Lagberedningen. Denna paragraf innehåller f. n. endast en hänvisning 
till 17 kap. 9 § HB. I beredningens förslag meddelas under paragrafen be
stämmelser, som anger när utmätning av fast egendom skall anses full
bordad och förmånsrätt enligt FRO skall åtnjutas samt vilka åtgärder som 
i vissa fall skall vidtas i samband med sådan utmätning. 

I 1 mom. sägs att utmätning av fast egendom skall anses fullbordad och 
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förmånsrått äga rum, när beslut om utmålning har meddelals. Att redan 
utmätningsbeslutet ger förmånsrätt övercnssfämmer enligt beredningen 
med vad som nu gäller. Det krävs inte, alt några följdåtgärder har vidtagits. 
Ovidkommande är sålunda t.. ex. huruvida beskrivning av fastigheten skett 
eller inte. Om utmätningen undanröjs, förfaller givetvis också förmånsrät
ten. Beslut om utmätning av villkorligt överlåten fast egendom skall i fall 
som avses i 82 § 2 mom. i beredningens förslag även omfatta överlåtarens 
rätt mot den som har förvärvat egendomen. I fall som avses i 82 § 3 mom. 
i beredningens förslag kommer utmiitningen, om gäldenärens förvärv går 
åter, att därefter omfatta endast den rätt som förvärvaren i sådant fall har 
mot den som överlät egendomen. I 2 mom. av förevarande paragraf skall 
enligt beredningens förslag föreskrivas, alt ulmätningsmannen i fall som 
avses i 82 § 2 eller 3 mom. skall underrätta den andra avtalsparten och 
meddela honom förbud att betala eller återbetala köpeskilling eller utge 
annat som omfattas av utmätningen till annan än utmätningsmannen eller 
öE, om målcl är anhängigt <lär. I fråga om denna sekundära verkan av ut
mätningen skall reglerna om utmätning av lös egendom tillämpas. För ut
mätningens fullbordan i den delen krävs därför, alt beslutet har delgivits 
andra parten. Därefter inträder förmånsrätt enligt vad som sägs i 77 §. 
Sådan förmånsrätt blir inte längre aktuell, om den fasta egendomen seder
mera säljs på grund av utmätningen. 

Departcmentschefen. Departementsförslaget överensstämmer i sak med 
beredningens förslag. 

86 § 

Departementsclzefen. De nuvarande bestämmelserna i denna paragraf har 
samband med bestiimmelsen i 77 a § att faststiillelse av intecknad fordran 
till betalning ur fast egendom har den verkan all egendomen anses utmätt. 
I 1 mom. föreskrivs sålunda. att den utmätningsverkan som sådan betal
ningsfastställelse enligt 77 a § har förfaller, om borgenären inle senast två 
månader efler det att belalningsfaslställelsen vann laga kraft begärt för
säljning eller lvångsförvaltning av egendomen. I 2 mom. föreskrivs att bor
genär som begär försäljning skall förete lagakraflbevis samt i. huvudskrift 
den handling på grund varav betalning har blivit sökl. Efterkommer borge
niiren inte föreläggande härom, skall framställningen avskrivas. 

I önrensstämmelse med sitt förslag att betalningsfastslällelsc inte skall 
ha utmätningsverk:m och att 77 a § följaktligen skall upphävas har bered
ningen föreslagit att de nuyarande bestämmelserna i denna paragraf skall 

ulgå. 
Som framgår av det föreg:iende skall enligt departementsförslaget dom

slols beslut att fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom 
ha utmätningsverkan. Bestämmelse härom har förts in genom ändring a,· 
77 a §. I den allmiinna motiYeringen har förutsatts att 1lcnna utmätnings-
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·verkan, i likhet med vad som nu gäller, skall förfalla, om borgenären inte 
inom två månader cfler det att beslutet har vunnit laga kraft hos öE har 
gjorl framställning om egendomens försäljning. i\fot bakgrund härav har 
i 86 § i departementsförslagel tagits upp motsvarigheter till de beshimmel
ser som nu finns i denna paragraf. 

I dcparlementsförslaget har 1 rnom. av denna paragraf fått en lydelse 
som anknyter till den föreslagna lydelsen av 77 a §. Som en följd av att 
bestiimmelserna om lvångsförvaltning av fasl egendom nu föreslås bli upp
häYlla, har vad som i detla moment sägs om lvångsförvaltning fått utgå. 

Enligt 2 mom. i nuvarande lydelse skall borgenär som med åberopande av 
helalningsfastställclse begär försiiljning förete, förutom lagakraftbevis, ock
så den handling på grund av vilken betalning har blivit sökt. Enligt departe
mentsförslaget kan belalningsfaslstiillelse med ulmätningsverkan komma 
till stånd utan att betalning har sökts på grund av skriftligt fordringsbevis, 
t. ex. i fall då domstol genom dom har fastställt alt fordran skall utgå med 
förmånsrätt enligt 6 § 1 FRL. Med tanke på detta föreskrivs i departements
förslaget alt borgenären i förekommande fall skall förete handling på grund 
av vilken betalning har sökts. Som framhållits i den allmänna motiveringen 
bör pantbrev företes, om försäljning begärs på grund av domstolsbeslut, 
varigenom fordran har fastställts att utgå med panträtt ur fastigheten. Före
skrift om delta har också tagits in i 2 mom. av förevarande paragraf. 

Jag vill erinra om att del, sedan framställning om försäljning har gjorts 
enligt 1 mom., kommer att kunna meddelas anstånd med försäljningen en
ligt FfL. 

88 e § 

Denna paragraf motsvarar 57 och 84 §§i lagberedningens förslag. 
Departementsclzefen. I 88 c § finns f. n. bestämmelser om tidsfrister inom 

vilka utmätning samt försäljning av utmiitt egendom normalt skall äga rum. 
I paragrafen ges samlidigt bestämmelser om anstånd och uppskov. Bered
ningen har föreslagit vissa ändringar i dessa bestämmelser. Beredningens 
förslag har behandlats i etl särskilt annill i den allmänna molinringen. 

ih vad jag där har anfört framgår att jag i sakligt hänseende ansluter mig 
till beredningens förslag. 

Bestämmelserna om tidsfrist för utmätningsförrättning och om anstånd 
med slidan förrättning ges nu i 88 c § 1 mom., medan regler om tidsfrister 
och anstånd vid försäljning av olika slag av utmätt egendom finns i 2---5 
mom. Enligt beredningens förslag skall bestämmelserna i det förstnämnda 
hänseendet föras över till 57 § UL. 

I departementsförslaget har, liksom i beredningens förslag, reglerna om 
tidsfri~ter och anstånd för försäljning av fast egendom och luftfartyg förts 
in i de föreslagna lagarna om exekutiv försäljning av fast egendom resp. 
luftfartyg m. m. 
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I 88 c § 1 mom. 1. departementsförslaget ges föreskrifter om tidsfrist för 
utmätningsförrättning och om anstånd. Föreskrifterna överensstämmer helt 
med dem som beredningen föreslagit. Sålunda har den nuvarande föreskrif
ten att utmätningsmannen skyndsamt skall vidta vad på honom ankom
mer för alt förrällningen skaH verkställas fått utgå. Avsikten är att en mot
svarande bestämmelse skall ges i ti.llämpningsföreskrifter. 

I 88 c § 2 och 3 mom. i departementsförslaget ges föreskrifter om tidsfrister 
och anstånd vid försäljning av utmätt lös egendom. I 4 mom. har belräf
fandc tid för försäljning av l.uftfartyg och intecknade reservdelar till lufl
fartyg eller av fast egendom hänvisats till de bestämmelser som enligt vad 
jag nyss nämnde, föreslås i de särskilda lagarna om försäljning av sådan 
egendom. Föreskrifterna i 88 c § 2-4 mom. överensstämmer i sak med vad 
beredningen föreslagit. 

Som jag har framhållit i den allmänna motiveringen bör bestämmelserna 
om tidsfrister och anstånd inte vara tillämpliga vid indrivning av skatter, 
böter och andra offentligrättsliga fordringar. I detta hänseende får jag hän
visa till övergångsbestämmelserna och till förslaget till ändring av 60 § 3 
mom. uppbördsförordningen (1953: 272). 

88 d § 

Paragrafen motsvarar 86 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. F. n. är det inte alldeles klart hur sent en gäldenär, hos 

vilken utmätning har skett, kan betala utmätningsfordran med verkan alt 
frågan om försäljning av den utmätta egendomen förfaller. Enligt bered
ningens mening är det rimligt, att gäldenären kan hindra försäljning genom 
att betala så länge egendomen inte är såld. I enlighet härmed tar bered
ningen i sitt förslag upp en bestämmelse att frågan om egendomens försälj
ning förfaller, om sökandens :fordran och den kostnad för vilken denne s-.'a
rar betalas innan den utmätta egendomen sålls. Bestämmelsen gäller såväl 
fast som lös egendom. Vid auktion bör egendomen enligt beredningen inte 
anses såld förrän auktionsförrättaren har godtagit skett inrop. Därmed har 
auktionen även formellt avslutats och inroparens rättigheter och skyldig
heter har blivit fixerade. Om köpet inte fullföljs och den utmätla egendo
men därför skall utropas på nytt, får gäldenären ånyo tillfälle att genom 
betalning hindra försäljning. :\'är egendom säljs under hand, blir i fråga om 
lös egendom den tidpunkt avgörande då avgivet anbud antages av öE och 
beträffande fast egendom den tidpunkt då köpekontrakt underskrivs. 

Den föreslagna bestämmelsen omfattar såväl betalning till utmätnings
mannen resp. öE som betalning direkt hos borgenären. 

Vidare har beredningen tagit upp en föreskrift att medel som gäldenåren 
i målet betalar till utmätningsmannen anses utmätta i 111ålet om inte betal
ningen har skett med villkor som strider häremot. Samma regel skall gälla 
i mål som är anhängigt hos öE. Samtidigt föreskrivs i detta moment att me-
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del, som gäldenären i mål som är anhängigt :hos öE betalar till ulmätnings
mannen, av denne skall tillställas öE. 

Remissyttrandena. Frågan när betalning av utmätningsfordran senast 
skall kunna ske för att medföra att frågan om utmätt egendoms försäljning 
förfaller berörs i några remissvar. Länsstyrelsen i Kopparbergs län vänder 
sig mot beredningens uppfattning alt betalningen vid auktionsförsäljning 
skall kunna ske ända fram till dess inrop har godtagits. Enligt länsstyrelsen 
är det från praktisk synpunkt mer tilltalande att vid auktion sätta gränsen 
för betalning vid klubhslaget, eftersom detta bildar en för alla tydligare mar
kerad gräns än godtagandet av inropet. I fråga om auktion på fast egendom 
anser länsstyrelsen i Östergötlands län att inledandet av budgivningen bör 
utgöra gräns för frivillig betalning. Enligt Föreningen Sveriges kronofog
dar visar erfarenheten att utmätningsgäldenärer i stor ulslräckning dröjer 
så länge som möjligt med att betala med följd att många utsatta auktioner 
måste avlysas i sista stund. Föreningen anser att en tidsgräns, som innebär 
att betalning som sker senare än t. ex. 24 timmar före auktionen inte utgör 
hinder för försäljning, skulle medföra betydande fördelar. Kronofogdemyn
digheten i Motala distrikt har samma uppfattning. 

Departementschefen. Har egendom utmätts, bör gäldenären självfallet ge
nom att betala utmätningsfordran och de kostnader som har uppstålt kun
na hindra att egendomen säljs. I och med att betalning sker har exekutions
ändamålet uppnåtts och försäljning av den utmätta egendomen hör dti inte 
äga rum. I likhet med beredningen anser jag att det bör vara möjligt för gäl
denär, vars egendom har utmätts, att genom betalning förhindra försäljning 
av egendomen så länge den inte är såld. Som beredningen framhåller kan Yid 
exekutiv auktion försäljning inte anses ha skett förrän inrop har prÖYals 
och godtagits av auktionsförrältaren. Försäljning under hand får i fråga 
om lös egendom anses vara genomförd när anbud har accepterats och beträf
fande fast egendom när köpehandling har upprätlats. 

Liksom beredningen anser jag att vad som nu har sagls hör komma lill 
uttryck genom föreskriften, alt frågan om utmätt egendoms försäljning fi_'1r

faller, om utmätningssökandens fordran och uppkomna kostnader betalas 
innan egendomen har sålts. Denna föreskrift har tagits in i 1 mom. av den
na paragraf i departementsförslaget. 

Till 2 mom. har, som jag förut har framhållit, förts ö,·er den genom bg
ändring år 1968 i 74 § 1 rnom. upptagna regeln, alt medel som gäldenär<'n 
i utsökningsmål betalar till ulmätningsmannen anses utmätta i målet, om 
inte betalningen har skett med villkor som strider häremot. ,Jag delar bered
ningens uppfattning alt regeln nu bör utsträckas till atl avse också nl<ll som 
är anhängigt hos öE. Detta har i departemenlsförslaget skett genom elt lill
lägg till 2 mom. 

Föreskrift beträffande förfarandet med medel som gäldenären frivilligl 
betalar till utmätningsmannen i mål som är anhängigt hos öE hör enligt min 
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mening ges i tillämpningsfö:reskrifter. Vad beredningen har föreslagit i det 
avsePndet saknar alltså motsvarighet i departementsförslaget. 

89 § 

Departemeniscllefen. I 1 mom. föreskrivs nu att försäljning av utmätt 
egendom skall ske på auktion utom i fall som avses i 96 a §, dvs. fall då 
utmätt lös egendom kan säljas under hand. I 2 mom. görs i fråga om för
säljning av utmätt luftfartyg och utmätta intecknade reservdelar Lill sådana 
fartyg en hänvisning till bestämmelserna som meddelas i den särskilda lagen 
därom. 

I enlighet med bererlningens förslag har bestämmelsen i 1 mom. i departe
mentsförslaget begränsats till att gälla endast lös egendom. En motsvarande 
bestämmelse beträffande fast egendom har tagits in i 1 § FfL. 

Den i paragrafens 2 mom. upplagna hänvisningen har behållils oföränd
rad. Enligt 1 § i förslaget till lag om exekutiv försäljning av luftfarlyg m. m. 
skall utmätta lnftfartyg och intecknade reservdelar alltid säljas på auktion. 

91 § 

Deparlemcntscllcfen. I 2 mom. finns beslämmelser om utbrytning av så
dan rätt till andel i inteckning i fast egendom eller luftfartyg eller därtill 
hörande reservdelar som har utmätts. 

Som framgår av det föregående (jfr 60 a §) skall ulmält ägarhypotek i 
fast egendom inte vidare kunna utbrytas. I enlighet med förslag av bered
ningen har bestämmelserna;, 2 mom. av förevarande paragraf di:irför i:indrals 
så att de inte längre gi:iller ägarhypotek i fast egendom. Däremot skall de 
fortfarande gälla beträffande ägarhypotek i luflfartyg och intecknade reserv
delar därtill. 

De nya bestämmelserna om utmätning av i:igarhypotek i fast egendom har 
i dcpartementsförslaget tagits upp i två följande paragrafer, betecknade 91 a 
och 91 b §§. 

91 a § 

Paragrafen molsyarar 78 § i lagberedningens förslag. I paragrafen ges 
föreskrifter om utmätning av ägarhypotek. 

Lagberedningen. Beträffande förfarandet vid utmiitning av rätt Lill ägar
hypotek föreskrivs i den av beredningen föreslagna besttimmelsen alt pant
brevet skall Las i fön·ar eller, om annan än fastighetens ägare innehar det
samma, förhud meddelas innehavaren alt utliinma clet utan lillslånd av 
utmiitningsmannen. litmälningen skall vara fullbordad först när pantbrevet 
har umhiinderlagits eller förhud delgivits den som innehar pantbrevet att 
utlämna del. Niir del la har :;kelt, skall enligt förslagel 77 § ha motsyarande 
tilli:impning. 

Beredningen framhåller alt av förbudet följer att panthm·aren inte får 
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uLlänma panlhrevet till fastighetsägaren, om denne betalar sin återstående 
skuld till panlhavaren. Förbudet innebär å andra sidan inte, att panthava
ren betages möjlighet att låta annan ta hand om pantbrevet för panthavarens 
räkning. Vill han t. ex. inge panlbrevet till inskrivningsmyndigheten för åt
gärd som inte inverkar på utmätningssökandcns riitt, kan han göra det nlan 
att begiira tillstånd av utmätningsmannen. Diiremot får han inte utan så
dant tillstånd medverka till dödning av inteckningen, relaxation eller ned
siittning. För sådana åtgärder krävs i vanliga fall fastighetsägarens sam
tycke. Efter utmätningen får emellertid faslighetsägaren inte förfoga över 
ägarhypoteket på dylikt sätt. Självfallet får då panthavaren inte heller med
verka till åtgärden. På motsvarande sätt gäller att fastighetsägaren inte får 
till skada för utmätningssökanden använda panlbrevet som säkerhet för 
utökad belåning hos panthavaren. 

Om pantbrevets innehavare åsidosäller förbudet, blir han skyldig att 
ersätta utmiitningssökanden den skada som därigenom åsamkas denne. Har 
pantbreYCt obehörigen återställts till fastighetsiigaren, kan skada undvikas, 
om ntmiilningsmannen hinner ta pantbrevel i förvar innan fastighetsägaren 
gjort liruk av handlingen. 

Beredningen har vidare tagit upp ett uttryckligt förbud mot försäljning 
av ägarhypotek. I momentet anges därefter de åtgärder som i stället skall 
stå till buds efter utmätning av ägarhypotek, dvs. att den fasta egendom vari 
iigarhy1rntekel gäller tas i anspråk eller att ägarhypoteket pantförskrivs. 

Enligt förslaget har sökanden möjlighet alt välja mellan nämnda alterna
tir. önskar han att fastighelen tas i anspråk, skall han frarnsUilla yrkande 
därom hos ulmätningsmannen. Yrkandet, som kan göras formlöst, skall 
framställas inom en månad från det att heslul om utmätning av iigarhypo
teket meddelades. Denna hegriinsning avser att hindra, att förfarandet drar 
ut för långt på tiden. Fristen kan enligt förslaget inte förlängas. Sökanden 
kan emellertid redan i snmhand med utmiilningsansökan hegiira ntt fastig
heten lns i anspråk och sedan återkalla yrkandet. Om sökanden i behörig 
tid har yrkat all faslighelen tas i anspråk, skall utmätningsmannen med
dela beslut härom. 

UndC'rlåter sökanden att i tid framstiilla yrkande om fastighetens ian
språktagande, skall uhniitningsmannen pantförskriva ägarhypolcket till ho
nom. Detsamma gäller, om sökanden ålerkallar yrkande att fastigheten skall 
tas i anspråk. Aterkallelse avses kunna ske så liinge fastigheten inte iir såld. 

Den fasta egendomen skall anses uhnält, när utmätningsmannen med
delat beslul alt den skall las i anspråk. Detta innebiir bl. a. alt bestämmel
serna om exekuliY fastighelsförsäljning blir tillämpliga i fortsättningen. 
Försiiljningen av fastigheten kommer alt ske till gäldande av den fordran 
för vilken ägarhypoteket utmätts och fordringen har därvid den förmåns
riitt i fastigheten som följer med iigarhypoleket. 

Om ett inlett försäljningsförfarande avbryts, skall utmiitningen av fastig-
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heten gå åter. Detta innebär inte att även utmätningen av ägarhypoteket 
skall gå åter. Man har då kommit i samma Hige som om utmiitningssökan
den aldrig begärt att fastigheten skulle tas i anspråk. Det ankommer på 
utmälningsmannen att pantförskriva ägarhypoteket till säkerhet för utmät
ningsfordringen. 

Även ideell andel av ägarhypotek kan utmätas enligt beredningens för-
, slag, nämligen hos den som endast har ideell andel av fastigheten. Borgeniir 

för vars fordran sådan andel blivt utmätt kan därefter enligt förslaget 
begära, att fastighetsandelen skall tas i anspråk. Däremot får andelen i 
ägarhypoteket enligt 79 § sisla punkten i beredningens förslag (jfr 91 b § 
sista punkten i departementsförslaget) inte pantförskrivas för sig. 

Om utmätningssökanden 'lnte avstår från att fastigheten tas i anspråk, 
skall enligt förslaget pantfö:rskrivning inte ske förrän en månad förflutit 
från dagen för ulmätningsbe~.lutet. 

Råder tvist huruvida gäldenären har rätt till ägarhypotek är det inte 
lämpligt, att fastigheten säljs utan att det är klarlagt om något ägarhypotek 
finns. Inte heller är det i sådant fall lämpligt att ägarhypotek pantförskrivs 
till utmätningssökanden. Ut:mälningsmannen kan därför förelägga utmäl
ningssökanden att väcka talan mot fastighetens ägare och den som bestrider 
dennes rätt till ägarhypotek. Utmätningsmannens föreläggande bör enligt 
beredningen lämpligen meddelas i samband med beslut om utmätning. En
ligt förslaget skall talan väckas inom en månad efter det att föreläggandet 
delgivits borgenären. Talan skall väckas hos den rätt som i 10 kap. 10 § HB 
anges för där avsedda fall, dvs. i allmänhet hos rätten i den ort där fastig
heten ligger. Föreläggandet skall innehålla föreskrift härom. Förslaget med
ger, att utmätningsmannen kan ge föreläggande så länge han inte har med
delat beslut att fastigheten skall tas i anspråk. Beredningen har inle ansett, 
att öE bör få en motsvarande befogenhet, sedan fastighelen tagits i anspråk 
och skall anses nlmätt. Det skulle medföra, alt frågan om utmiitningens 
verkan förblev svävande alltför länge. 

När föreli-iggande har givits måste enligt förslaget som regel lagakraft
vunnen dom avvaktas innan ulmätningsmannen får meddela beslut om alt 
fastigheten tas i anspråk. För att inte ett klart oberättigat bestridande av 
gäldenären eller tredje man skall sloppa förfarandet kan emellertid enligt 
förslaget r~itten förordna att tvisten inte skall hindra beslut om att fastig
heten Las i anspråk. Ett dylikt förordnande skall givetvis inte meddelas utan 
att utmälningssökanden framställt yrkande därom. Enligt förslaget utgör 
tvist inte något direkt hinder mot alt utmätt ägarhypotek pantförskrivs. 

Om nlmätningsmannen har hänvisat ntmiitningssökandcn att inleda riiltc
gång och denne inte väckt talan inom föreskriven tid och vid behörig dom
stol, skall utmätningen gå iller. Denna påföljd iir ovillkorlig och inlräller 
t. ex. om sökanden väckt talan mot endast endera av gäldeniiren eller tredje 
mannen, när talan skall väckas mot bägge. Utmätningen skall enligt för-
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slaget också gå åter, om ulmätningssökanden visserligen väckt talan i enlig
het med giwt föreläggande men hans talan ogillas genom dom som vinner 
laga kraft eller målet avvisas eller avskrivs eller hans talan förfaller och det 
inte längre slår honom öppet att fullfölja eller ånyo väcka talan. 

Beredningen har också berört frågan var utmätning av ägarhypotek får 
sökas. Beredningen påpekar att enligt 56 § UL som allmän regel gäller att 
utmälning alltid får sökas hos utmälningsmannen där gäldenären är bo
satl. Härjämte medges att utmätning av egendom som finns på annan ort 
än gäldeniirens hemvist får sökas där egendomen är. Utmätning av fordran 
i pengar får jämväl sökas där den förpliktade är, även om fordringen skall 
anses finnas på annan ort. F. n. torde enligt beredningen vara klart att ut
mätning av inteckning som fastighetsägaren innehar får sökas där inteck
ningen finns. Motsvarande kan antas gälla beträffande utmätning av fas
tighetsägaren tillkommande del i belånad inteckning. Utmätning torde också 
få sökas hos utmätningsmannen där fastigheten ligger, eftersom inteck
ningen grundar betalningsanspråk mot fastigheten. Beredningen utgår från 
alt pantbrev enligt .JB skall anses i så måtto jämförliga med intecknings
handlingar enligt gällande lag alt ägarhypoteket kan tas i mät av utmät
ningsmannen i den ort där pantbrevet finns. Dessutom bör ägarhypoteket 
kunna tas i mät av utmätningsmannen där fastigheten ligger, eftersom 
ägarhypoteket ger en rätt till betalning som är riktad mot fastigheten. Det 
senare alternativet kan ha särskild betydelse, när man önskar samtidigt ta 
i mät fastigheten och ägarhypotek i denna. 

Remissyttrandena. Hovrätten för Västra Sverige förordar att i lagtexten 
tas in en bestämmelse att utmätning av iigarhypotek får sökas, fömtom där 
gäldenären är bosatt, såviil där pantbrevet finns som där faslighelen är be
lägen. 

Enligt länsstyrelsen i Kopparbergs län förekommer utmätning av ägar
hypotek f. n. i det övervägande antalet fall under tiden mellan en exekutiv 
fastighetsauktion och sammanträdet för fördelning av köpeskillingen. Ut
mätningsprotokollet innehåller i dessa fall ett förbud för öE att utge det 
belopp, för vilket utmätning har skett. öE betalar härefter utmätningsbe
loppet till utmätningsmannen för vidare redovisning i målet angående ut
mätning av ägarhypotek. Tillvägagångssättet är enligt länsstyrelsens mening 
ett smidigt sätt att tillgodose de borgenärer som i brist på pantförskrivning 
eller exekutionstitel vid auktionstillfället varit förhindrade att göra gällande 
sin rätt. Länsstyrelsen sätter i fråga om denna ändamålsenliga rutin kom
mer att kunna behållas även om beredningens förslag följs. 

Föreningen Sveriges kronofogdar anser alt det inte bör åligga utmätnings
man att pantförskriva ägarhypotek till borgenären i fall när fastighet först 
har tagits i anspråk på begäran av borgenären men fastighetsutmätningen 
därefter av någon anledning har gått åter. I sådana fall då målet handläggs 
av öE, bör pantförskrivning av det utmätta ägarhypotekel enligt föreningen 
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l.:mma verkställas av öE i stället för att målet för denna ålgärd skall behöva 
återlämnas till utmätningsman. 

Departementscl1efen. Huvuddragen av beredningens förslag beträffande 
utmätning av rätt till ägarhypolek har jag behandlat i den allmänna motive
ringen. I enlighet härmed har beredningens förslag till utformning av be
stämmelserna av sådan utmätning i sak oförändrade tagits in i denna para
graf i departemcntsförslaget. 

.Tag ansluter mig till beredningens uppfattning i frågan var utmätning av 
ägarhypolek får sökas. Särskilda föreskrifter i det avseendet behöver en
ligt min mening inte i detta sammanhang tas in i UL. Vid utarbetandet av 
VB bör emellertid frågan härom tas upp till nytt övervägande. 

Liksom beredningen anser jag att del alltid bör ankomma på utmiitning:.
mannen att pantförskriva ägarhypotek till säkerhet för utmätningsfordran. 
Enligt min mening bör det sålunda inte för de enstaka undantagsfall som 
Föreningen Sveriges kronofogdar berör i sitt remissyttrande föras in en 
regel om att pantförskrivning skall kunna verkställas av öE. 

Också i övrigt ansluter jag mig till rnd beredningen har anfört i anslutning 
till de föreslagna bestämmelserna. 

Med anledning av vad länsstyrelsen i Kopparbergs län har anfört vill jag 
framhålla att det enligt min mening inte iir något som hindrar alt man, ntir 
ägarhypotek har tagits i mät först efter exekutiv auktion på fastighelen, 
också i fortsättningen går tiUväga på så sätt att besked om utmätningen 
liimnas öE som därefter överlämnar vad som vid köpeskillingsfördelningcn 
kan falla ut på ägarhypotek,~t till utmätningsmanncn för redovisning till 
utmätningssökanden. I sådant fall får utmätningen anses avse den rätt till 
del av köpeskillingen som på grund av iigarhypotckel kan tillkomma fastig
hetsägaren. 

91 h § 

Paragrafen motsvarar 79 Il i lagberedningens förslag. I paragrafen ges 
bestämmelser om förfarandet n~r utmätningsmannen skall pantförskriva 
utmätt ägarhypotek. 

Lagberedningen. Enligt beredningens förslag skall pantförskrivning av 
utmätt ägarhypolek ske genom att utmätningsmannen till utmätningsborge
nären utfärdar bevis att pantbrevet utgör pant för dennes fordran och ÖYer
Himnar pantbrevet till honom. Om annan än fastighetsägaren innehar pant
brevet, underrättas i stället innehavaren om pantförskrivningen. Närmare 
bestämmelser om hur underr:ittelsen skall ske bör enligt beredningen med
delas i administrativ ordning. 

När underrättelse om pantförskrivning skall lillstiillas den som innehar 
pantbrevet, skall utmätningsmannen enligt förslaget samtidigt ange, att 
innehavaren inte får utlämna pantbrevet till skada för borgenären (utmät
ningssökanden). 
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Beredningens förslag innehåller dessulom förbud mot all, när iigarhypo
tek tillkommer ägare av andel i fastighel, efter ulmätning panlförskrinl 
dennes ägarhypotek för sig. 

Departemenfsclzefcn. De av beredningen föreslagna hestiimmelserna har 
utan ändring i sak tagits upp i denna paragraf i deparlemenlsförslaget. 

95 § 

Departementschef en. I :~ mom. av förevarande paragraf finns bestämmel
ser om förfarandet när efter exekutiv auktion på utmätt fartyg köpeskillingen 
inte till fullo betalas senast vid sammanträdet för köpeskillingsfördelning. 
Enligt sista punkten i momentet gäller att auktionsförrättaren, om pant eller 
borgen har ställts för köpeskillingen, vid behov skall sälja panten eller ut
söka borgensförbindelsen. 

I enlighet med vad beredningen föreslagit har generella bestämmelser om 
indrivning av pant och utsökning av borgen i sådana situationer som den i 
3 mom. av denna paragraf avsedda tagits in i departementsförslaget. Be
stämmelserna har i detta förslag fått sin plats i en ny paragraf, betecknad 
143 a §. 

Som en följd av att generella bestämmelser nu föreslås har föreskrifterna 
i 3 mom. sista punkten av föreYarande paragraf i enlighet med beredningen~ 
förslag fått utgå. 

139 § 

Departementscl1ef en. Om farlyg eller gods i fartyg eller i luftfartyg under 
konkurs skall säljas utmätningsvis, äger borgenär som för sin fordran har 
förmånsrätt enligt 17 kap. 4 § HB, dvs. löneborgenär, enligt 1 mom. sista 
punkten rätt att få betalning ur köpeskillingen, om yrkande därom fram
ställs före auktionen. 

Förmånsrätt som avses i 17 kap. 4 § HB motsvaras av förmånsrätt enligt 
10 eller 11 § FRL. Hänvisningen i 1 mom. sista punklen har ändrats i enlig
het därmed. 

140 a § 

Denna paragraf molsvarar 142 § i lagberedningens förslag. 
Departementsclzef en. Till denna nya paragraf i departemenlsförslaget har 

utan sakliga ändringar förts den nuvarande föreskriften i 143 § 1 mom. 
andra punkten såvitt denna avser fördelning av ersättningsbelopp som för
sumlig inropare vid auktion på fartyg är skyldig alt utge (jfr 95 §). 

Paragrafen överensstämmer i sak mecl vad beredningen har föreslagit. 

143 § 

Gällande rätt. I 143 § ges f. n. föreskrifter om fördelning av medel som 
har flutil in vid särskild försäljning av fastighetstillbehör och om fördelning 
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m· behållen avkaslning av utmätt fastighet. Olika regler gäller för fall då 
själva fastigheten har sålls på auktion och för fall när försäljning av fastig
heten inte har kommit till stånd. I det förra fallet skall köpeskilling för till
behör och avkaslning enligt 1 mom. fördelas samtidigt med köpeskillingen 
för fastigheten. I det senare fallet skall enligt 2 mom. elt särskilt fördel
ningssammantriide hållas. Betråffande avkastning gäller att fördelningen 
då skall ske efter samma grnnder som enligt 7 kap. gäller för fördelning av 
medel som har flutit in und,~r tvångsförvaltning. Detta innebär att avkast
ning, sedan nödig kostnad betalts, skall användas för betalning av utmät
ningssökandens fordran och fordringar med bättre rätt i den ordning som 
anges i förmånsrätlsonlningen (172 § UL). Inteckningsborgenär, som inte 
sjiilv är exekutionssökande, får emellertid endast ta del i likviden för räntor 
och andra årliga upplöpande belopp. I 143 § finns också regler om fördel
ning av crsiitlningsbelopp, som en försumlig inropare av fartyg eller fastig
het har att erlägga enligt 95 eller 130 §. Vid fördelningen skall i formellt 
hänseende förfaras på det nyss angivna sättet. Har försäljning av fastigheten 
inte kommit till stånd, skall emellertid sådant crsällningsbclopp fördelas 
enligt särskilda grunder. Enligt 2 mom. gäller sålunda att ersättningsbelopp, 
sedan kostnaderna för förfarandet betalts, i första hand skall användas 
till betalning av utmätningssökandens fordran. Eventuellt överskott skall 
fördelas på samma sätt som avkastning. 

I 142 § 2 mom. UL ges f. n. en föreskrift för det fallet att fördelnings
sammanträde inte kan hållas därför alt högre myndighet har förordnat 
om inställande av vidare åtgärd i målet. Inställandet av sammanträdet skall 
då kungöras. Upphör hindret, skall ny lid för sammanträdet utsättas och 
kungöras. Kungörelsen skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och orls
tidning minst 10 dagar före sammanträdet. 

Lagberedningen. I beredningens förslag tas i denna paragraf upp bestäm
melser om köpeskillingsfördelning för olika fall då fast egendom har varit 
utmätt. 

I 1 mom. behandlas det fallet att utmätt fastighet har sålts på auktion. 
Liksom i gällande lag skall enligt förslaget behållen avkastning då fördelas 
tillsammans med köpeskillingen. Med avkastning avses i förslaget medel 
som har flutit in enligt bestämmelserna i 10 eller 11 § FfL (jfr 8 och 9 §§ 
i motsvarande departementsförslag). Samtidigt med köpeskillingen för fas
tigheten skall enligt förslaget. fördelas också andra medel som har flutit in. 

Till grund för fördelningen skall ligga den sakägarförteckning som har 
upprättats vid bevakningssammanträdet, om inte annat följer av 145 § 2 
mom. i förslaget (jfr 145 § i departementsförslaget). Den grundläggande 
regeln att fördelningen skall ske i enlighet med förteckningen har upptagits 
som första punkt i 1 mom. med tillägg att förteckningen inte gäller, om det 
framgår att fordringen understiger vad som har tagits upp i förteckningen. 

Beredningen erinrar vidare om att medel som har flutit in genom särskild 
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försäljning av tillbehör skall fördelas med iakttagande av 18 § FfL (jfr 16 § 
i motsvarande departemenlsförslag). 

Enligt 148 § UL gäller nu att fordran, som bort tas upp i borgenärsför
teekningen om den hade anmälts i rätt tid, betalas efter de fordringar som 
har Lagils upp i förteckningen. En motsvarande regel har beredningen lagil 
upp som andra punkt i 1 mom. Den gäller även kostnad som inte har an
mälts i tid. I båda fallen förutsätts anmälan innan fördelning har skett. 

I 2 mom. i beredningens förslag behandlas köpeskillingsfördelning sedan 
utmätt fast egendom sålts under hand. Beredningen framhåller alt köpe
handiingen vid försäljning under hand kan fungera som sakägarförleckning. 
fastän rättsverkningarna inte är desamma. Där anges bl. a. också vad som 
skall betalas kontant. Det kan emellertid uppkomma en del tillämpningsfrå
gor. Man kan också länka sig en kombination av separat försäljning av till
behör och underhandsförsäljning av själva fastighelen. Vidare kan ägaren 
tillkommande överskott vara utmätt. I den mån köpevillkoren inte ger led
ning i dessa hänseenden skall enligt förslaget tillämpas de grunder som gäl
ler för upprättande av sak.ägarförteckning. Tidpunkten för köpeskillingsför
delning efter underhandsförsäljning anges i 4 mom. i förslaget. 

l 3 mom. behandlar beredningen fördelning av tillgängliga medel när för
farandet har avbrutits innan fastigheten har sålts. Beredningen föreslår att 
i momentet tas upp en generell bestämmelse som direkt reglerar frågan i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad som gäller beträffande avkastning. 
Till skillnad från gällande lag, sådan den tillämpas, skall emellertid intccl;:_
ningsborgenär, som inte själv är utmätningssökande, inte få betalt för för
fallna amorteringar. Det är enligt beredningens mening inte motiverat, att 
vad som råkar vara förfallet av borgenärens kapitalfordran skall i förevaran
de sammanhang betalas ur tillgänglig avkastning. Den som h:1r pan!räLL på 
grund av inteckning skall enligt förslaget även få betalt för kostnader som 
omfattas av pantförskrivningen. Det sagda skall inte tillämpas, när borge
närs panträtt på grund av inteckning skall upphöra på grund av försälj
ning av LiIJbehör. Då gäller 18 § FfL (jfr 16 § i motsvarande departemen!s
förslag). 

Har förfarandet avbrutits först sedan bevalmingssammanträde h:\llits skall 
enligt förslaget den vid sammanträdet upprättade sakägarförleckningcn läg
gas lill grund för fördelningen. Denna äger rum på den dag som kungjorts 
i samb:md med utlysandel av auktionen. I andra fall skall sammanträde ut
sättas och fördelningen ske med beaktande av de regler som n~'ss niimnts 
och de grnnder som gäller för uppriittande av sak.ägarförteckning. 

I 4 mom. ges först regler om tiden för och kallelser lill fördelningssam
manträde, som skall äga rum när fastigheten har sålts under hand. Sådant 
sammanträde skall enligt förslaget äga rum så snart som möjligt. Vid för
säljning under hand måste köparen ha fullgjort sin betalningsskyldighet 
före sammanträdet. Sammanträdet bör till undvikande av riinteförluslC'r 
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hållas omedelbart efter betalningsdagen. Det skall enligt förslaget kungöras 
på lämpligt sätt minst två veckor i förväg. Närmare föreskrifter om kungö
randet förutsätts skola meddelas i administrativ väg. Sakägarna skall, när 
skäl föreligger till del, uppmanas alt senast vid sammanträdet anmäla 
sina anspråk. 

De nu angivna bestämmelserna skall enligt förslaget gälla även när förfa
randet har avbrutits utan att fastigheten sålts. Om bevakningssammanträde 
har hållits och fördelningssammanträde äger rum på förut kungjord Lid, be
höver inte något nytt kungörande ske. Har däremot bevakningssammanträde 
inte hållits eller kan fördelningssammanträdc inte hållas på kungjord Lid, 
måste särskilt sammanträde utsättas och kungöras. 

Enligt beredningens förslag skall fördelningssammanlräde inte inställas 
därför att fortsatt verkställighet inhiberas av högre myndighet. Senast vid 
sammanträdet skall inroparen trots inhibition fullgöra sin betalningsskyl
dighet. Däremot kan inte köpeskillingen och andra medel fördelas, när in
hibitionsbeslut i den delen meddelats. Även andra hinder kan göra det nöd
våndigt att uppskjuta fördelning helt eller delvis, t. ex. om medel behöver 
indrivas. För dessa situation.er föreskrivs i 5 mom. i förslaget, att nytt sam
manträde skall hållas så snart som möjligt. Kan dagen inte genast bestäm
mas, skall kungörelse utfärdas. Kungörelsetiden har ökats från minst tio 
dagar i gällande lag till mimt två veckor i förslaget. Närmare regler om kun
görandet får enligt beredningen utfärdas i administrativ ordning. 

Beredningen erinrar i anslutning till de i 5 mom. upptagna föreskrifterna 
om att köparen på fastighetsauktion enligt 46 § FfL (jfr 48 § i motsvarande 
departementsförslag) är skyldig att betala köpeskillingen på utsatt dag, oav
sett om auktionen har överklagats och inhibition har meddelats. Köparen 
kan emellertid efter viss tid från inhibitionsbeslutet vara berättigad från
träda köpet. 

Deparfementschefen. De i beredningens förslag upptagna bestämmelserna 
har Himnals utan erinran av remissinstanserna. Också jag finner dem böra 
godtas. Dcpartemcntsförslaget överensstämmer sålunda i sak med bered
ningens förslag. 

143 a § 

Paragrafen motsvarar 144 § i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. Den som p~L exekutiv auktion på fast egendom, fartyg, lnft

fartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg ropar in egendomen har, 
under vissa förutsättningar, rätt att i stället för kontant handpenning Himna 
säkerhet. I 130 § 1 mom. samt i 12 § första stycket lagen (1955: 235) med 
särskilda bestämmelser om försäljning av utmätt luftfartyg m. m. ges regler 
om hur auktionsförrättaren skall göra bruk av säkerhet som ställts vid för
säljning av fast egendom resp. luftfartyg m. m. Om köparen av sådan egen
dom inte fullgör likviden, slrnll säkerheten genast realiseras. Pant skall sål-
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j as i den ordning som gäller för utmätta lösören och borgensförbindelse skall 
utsökas hos löftesmannen. 

Beträffande handpenning som lämnats när fartyg sålts gäller en annan 
ordning. Enligt 95 § 3 mom. sista punkten UL skall säkerheten då realiseras 
först om det visar sig behövligt för uttagande av vad den försumliga inro
paren skall bclala. I detta fall avvaktas alltså nytt försäljningsförsök och 
resultatet därav avgör, huruvida säkerheten skall realiseras. 

Lagberedningen. Reglerna om omedelbar realisation av säkerhet för hand
penning vid inrop av fastighet har kritiserats. Detta har framför allt gällt 
det folie! alt inteckning i den fastighet som är föremål för exekution läm
nats som säkerhet. Det är stor risk, alt inteckningen säljs till underpris. 
Även i andra fall kan onödig förlust uppstå. Enligt beredningens mening 
bör kritiken beaktas. Beredningen föreslår därför, att om säkerhet för hand
penning ställts hos öE och ogulden del av köpeskillingen ej betalas senast på 
bestämd dag, öE skall göra bruk av säkerheten, om det behövs för betalning 
av vad den förra köparen skall utge. Behovet av att ta säkerheten i anspråk 
skall sålunda vara klarlagt genom det fortsatta förfarandet. Regeln skall 
gälla iiwn vid fartygsförsäljning och innebär inte i den delen någon ändring 
av gällande rätt. 

Säkerheten skall vara prövad av öE och bedömd såsom fullt belryggande 
(j fr 48 ~). l\Ian behöver därför inte räkna med att säkerheten inte skall ge 
valuta. Det belopp för vilket säkerheten gäller kan därför vid bestämmande 
av vad som måste bjudas vid ny auktion räknas som tillgängligt, även om 
öE inte gjort bruk av säkerheten. 

När siikerheten behöver tas i anspråk, skall detta enligt beredningens för
slag ske på sätt som finnes ändamålsenligt. I första hand skall inroparen få 
tillfälle alt betala frivilligt. Om detta misslyckas, får enligt förslaget pant 
säljas i den ordning som gäller för utmätt lös egendom och borgen utsökas. 
Vid utsiikande av borgensförbindelse kan enligt nu gällande rätt lagsöknings
förfarandet användas. I praxis har emellertid förekommit, att öE direkt 
har [tlagt löftcsmannen betalningsskyldighet. Det förefaller beredningen ra
tionelll, att så sker. Att gå omvägen över ett domstolsförfarande är onödigt 
och tidskrävande. Beredningen föreslår i sista punkten av 1 mom. i 144 §, 
att öE:s beslut får omedelbart verkställas. Av 218 §följer att hovrätten kan 
förordna om inhibition. 

Enligt beredningens förslag skall de angivna reglerna ha motsvarande till
lämpning, när sakägare har lämnat säkerhet för belopp som skall fördelas 
samtidigt med köpeskilling. Också sådan säkerhet måste vara betryggande. 

Remissyttrandena. Länsstyrelsen i /{opparbergs län befarar alt onödiga 
komplikationer kan uppstå om öE skall kunna hålla ny auktion utan att av
vakta vad säkerhet som har ställts för köpeskilling i samband med tidigare 
auktion kommer att inbringa. Även om det i administrativ ordning meddelas 
restriktirn bcslfönmelser beträffande vilka säkerheter för köpeskilling som 
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skall få godtas, är tlet inte säkert att den ekonomiska verkligheten alllid 
rättar sig därefter. Länsstyr·~lsen anser därför att säkerhet alltid skall reali
seras innan ny auktion sätts ut. 

Departementschef en. Beredningens förslag innebär att förfarandet vid rea
lisation av säkerhet, som ställts för handpenning vid auktion på fastighet 
och luftfartyg, blir smidigare. Under förutsättning att säkerhet som har 
ställts är betryggande finns det enligt min mening inte anledning att befara 
att den föreslagna ordningen kommer att föranleda komplikationer. De före
slagna reglerna får sålunda anses bygga på att det när säkerhet i olika si
tuationer skall ställas sker en noggrann prövning av den säkerhet som bjuds. 
En sådan prövning skall också ske enligt de regler som har tagits upp i 48 §. 
Min avsikt är också att del: i tillämpningsföreskrifter skall ges regler om 
vilka säkerheter som i hithörande fall får godtas. Med hänsyn härtill finner 
jag mig kunna ansluta mig till beredningens förslag. I departemenlsförslaget 
har dessa därför utan ändring i sak tagits in i denna paragraf. 

144 § 

Denna paragraf motsvarar 145 § 1 mom. i lagberedningens förslag. 
Gällande rätt. Enligt 144 § i nuvarande lydelse skall förriittningsmannen 

vid fördelningssammanträde redogöra dels för den tillgång som skall för
delas dels för anmälda fordringar och för fordringar som utan anmälan 
skall beaktas vid fördelningen. När fråga är om fast egendom skall därvid 
borgenärsförteckning följas. Tillstädesvarandc borgenärer och gäldeniiren 
äger därefter andraga vad de aktar nödigt till bevakande av sin rätt. 

Lagberedningen. Enligt 145 § 1 mom. i lagberedningens förslag skall för
rättningsmannen vid förtlelningssammanlräde redogöra för vad som skall 
fördelas och de fordringar som anmälts eller ändå skall beaktas. Besläm
melsen är tillämplig såväl när fördelningssammantråde hålls efter exekutiv 
försäljning av fastighet som när sådant sammantriide hålls sedan lös egen
dom har sålts exekutivt. 

I beredningens förslag saknas motsvarighet till föreskriften alt borgenii
rerna och gäldenären, efter förrätlningsmannens redogörelse, skall få an
draga vad de aktar nödigt till bevakande av sin rätt. Att närvarande sakägare 
skall få tillfälle att yttra sig över förriittningsmannens redogörelse och vad 
i övrigt förekommer vid sa:mnanlriidet har förefallit beredningen så sjäk
fallet att det inte siirskilt har nämnts i förslaget. 

Föreskriften att borgenärsförteckningen skall lända till eflerriitl cl se, niir 
fråga är om fördelning av köpeskilling för fast egendom, har sin motsvarig
het i 143 § 1 mom. i beredningens förslag. 

Departementschef en. De av beredningen föreslagna föreskriflerna har 
utan ändring i sak lagils upp i denna paragraf i deparlcmenlsförslaget. 

Liksom i beredningens förslag har i departementsförslaget den nuvarande 
föreskriften att borgenärsförteckningen skall lända till efterrättelse vid för
delning av köpeskilling för fast egendom sin motsvarighet i 143 § 1 mom. 
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150 § 

Lagberedningen. Denna paragraf innehåller bestämmelser om beräkning 
av vissa fordringar som skall utgå ur köpeskillingen för lös egendom. F. n. 
innehåller 1 mom. av paragrafen en hänvisning till 110 § UL. Sistnämnda 
paragraf innebär, att fordran, som inte är förfallen och på vilken ränta inte 
skall belalas före förfallodagen, skall beräknas till det belopp som efter en 
räntefot av fem för hundra om året utgör fordringens värde på fördelnings
dagen. Ränta eller annan dylik fordran som inte är bestämd till kapitalet 
uppskattas efler samma räntefot till sitt kapitalvärde på fördelningsdagen. 
Beträffande livränta skall uppskattningen ske med ledning av 3 § lagen 
(1967: 531) om tryggande av pensionsulfäslclse m. m. 

I beredningens förslag ges i 150 § 1 mom. en regel om beräkning av ford
ran som inte är förfallen och inte löper med ränta före förfallodagen. Därvid 
skall användas samma diskonteringsregel som föreslås i 30 § FfL (jfr 28 § 
i motsvarande departemenlsförslag). Liksom i sistnämnda paragraf ges ock
så en diskontcringsregel för det fallet att utfäst ränta är lägre än fem pro
cent. Beträffande den matematiska metoden för kapitaliseringen hänvisar 
beredningen till vad som sägs i motiveringen till 30 § FfL. 

Någon regel om kapitalisering av ränterätt och liknande har beredningen 
inte ansett behövlig. Ränterätt skall enligt JB inte vidare kunna intecknas i 
fast egendom. I FfL har därför ingen kapitaliseringsregel för sådan fordran 
upptagits. Inte heller när det gäller lös egendom torde det föreligga något 
praktiskt behov av en bestämmelse. Om kapitalisering av ränterätt mot all 
förmodan undantagsvis skulle behöva ske, bör diskonteringsregeln i före
varande paragraf analogivis tillämpas såtillvida att kapitaliseringen sker 
efter fem procent. Om man bestämt procentsatsen, kan kapitalvärdet beräk
nas enligt försäkringstekniska grunder. Härvid kan som hjälpmedel använ
das de grunder som skall finnas fastställda enligt 3 § lagen om tryggande av 
pensionsutfäslelsc m. m. Beredningen vill erinra om att 110 § UL upphävs 
genom förslagel. 

Departementschefen. Departementsförslaget överensstämmer med bered
ningens förslag. 

151 § 

Gällande rätt. I denna paragraf ges föreskrifter om förfarandet när det 
vid köpeskillings fördelning visar sig att frågan om giltigheten av fordran 
eller för fordran beviljad inteckning är beroende av särskild prövning el
ler avgjord genom beslut som inte ännu har vunnit laga kraft. I 1 mom. 
föreskrivs att i sådana fall vad som kan belöpa på fordringen enligt förmåns
rältsordningen vid fördelningen skall avsättas intill dess frågan om borge
närs rätt har blivit slutligt avgjord. Samma förfaringssätt skall tillämpas när 
inteckning för fordran är sökt men ännu inte beviljad. Enligt 2 mom. skall, 
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om fordran är tvistig, borgenären hänvisas att väcka talan vid domstol och 
medel som kan belöpa på fordran avsättas på det nyssnämnda sättet. I 3 
mom. föreskrivs att medel som kan belöpa på fordran som är beroende ay 

villkor skall avsättas, intill dess villkoret har uppfyllts eller förfallit. 
152 § innehåller föreskrifter om s. k. sekundärfördelning. Om utdelning 

för fordran har beräknats utan att for<lringsbeviset har blivit företett eller 
om medel har avsatts, skall enligt vad som där föreskrivs meddelas bestäm
melse hur belopp skall fördelas för det fall att beloppet rllcr del rlärav 
sedermera befinns inte böra tillkomma borgenär för vilken det har beräk
nats eller avsatts. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår att 151 § 1 mom. jämkas rcdaklio
nellt med hänsyn till de nya panträttsreglerna i .TB. 

Departementschef en. Departementsförslaget överensstämmer i sak med 
beredningens förslag. Hänvisningen till förmånsrältsordningen har därvid 
ändrats till att avse FRL. 

Enligt 22 kap. 5 § tredje stycket JB skall, om efter exekutiv fastighetsför
säljning medel har nedsatts som motsvarar pantbrevs belopp, inskrivnings
myndigheten på ansökan av fastighetens nye ägare utfärda nytt pantbrev på 
grundval av inteckningen. Det förra pantbrevet gäller därefter endast rätten 
till de nedsatta medlen. Som jag har framhållit i propositionen med förslag 
till JB (prop. 1970: 20 del As. 416) är de nämnda bestämmelserna avsedda 
att tillämpas i varje särskilt sådant fall då vid köpeskillings fördelning efter 
exekutiv försäljning betalning har utfallit på pantbrevs belopp men betal
ningen inte har lyfts. Bestämmelserna skall sålunda tillämpas såväl i de 
fall då belopp har avsatts eller beräknats enligt 151 och 152 §§ UL som i 
andra fall då medel har tillagts borgenär men ånnu inte lyfts av honom 
(jfr 160 §). 

154 § 

Lagberedningen. Förevarande paragraf behandlar verkan av klander mot 
utmätningsrnans fördelningsförslag och mot öE:s beslut i fördelningsfråga. 
Enligt paragrafen i dess nuvarande lydelse gäller klandret inte för annan 
än den som har väckt detta. Innebörden av denna regel finner beredningen 
inte vara otvetydig. Beredningen belyser detta med följande exempel. 

Antag att det finns 50 000 kronor att fördela och att fördelningsföngden 
upptar först borgenären A för en fordran på 50 000 kronor, sedan B för 
25 000 kronor och sist C för fiO 000 kronor. Om C yrkar att A skall förklaras 
sakna rätt till utdelning och vinner bifall, är två alternativ tänkbara. An
tingen får C de 50 000 kronor som felaktigt tilldelats A eller också får C en
dast 25 000 kronor, d. v. s. vad han skolat få om fördelningslängden från 
början varit riktig. I praxis har det förra: alternativet godkänts och C blir 
alltså bättre ställd än om fördelningen från början varit riklig. 

På konkursrättens område gäller en annan regel än den som nu finns 
i denna paragraf. Enligt 131 .§ KL skall sålunda bifall till borgenärs klander 
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mot utdelningsförslag gälla till förmån också för dem som inte har deltagit i 
klandret. Enligt beredningens mening är det uppenbart att principen i KL 
ger rimligare resultat. Beredningen föreslår därför, att bifall till klander
talan mot utmätningsmans utdelningsförslag eller öE :s beslut i fördelnings
fråga skall gälla till förmån också för dem som inte själva väckt klander
talan. I det anförda exemplet betyder detta, att B får 25 000 kronor och 
C 25 000 kronor, dvs. vad som skolat tillkomma envar av dem om fördel
ningen från början varit riktig. 

Departementschefen . • Jag anser att den av beredningen föreslagna regeln 
beträffande verkan av klander mot av utmätningsman upprättat fördel
ningsförslag och mot av öE meddelat beslut i fördelningsfrågan bör godtas. 
I detta avseende kommer sålunda inom exekutionsrätten att gälla samma 
ordning som på konkursrättens område. I departementsförslaget har para
grafen utformats i enlighet med beredningens förslag. 

156 § 

Lagberedningen. Denna paragraf innehåller i första punkten förbud mol 
att annat än efter köparens medgivande eller mot pant eller borgen lyfta 
köpeskillingen för såld fast egendom, innan försäljningen har vunnit laga 
kraft. Stadgandet har tillkommit för att skydda köparen. Av detta syfte 
följer att förbudet avser endast köpeskillingen för fastigheten och inte andra 
tillgängliga medel. Regeln har emellertid i andra punkten motsvarande till
lämpning, när tillbehör till fastighet har sålts för sig. 

Paragrafen har i beredningens förslag redigerats med beaktande av alt ut
mätt fastighet enligt FfL kan få säljas inte bara på auktion utan även under 
hand. 

Beredningen erinrar i sammanhanget om att det i FfL har öppnats viss 
möjlighet för köpare att frånträda köp, om exekutiv försäljning överklagas 
och inhibitionsbeslut meddelas. 

Departementschef en: Departementsförslagct överensstämmer med bered
ningens förslag. 

lb8 § 

Gällande rätt. I denna paragraf ges föreskrifter om behandlingen av medel 
som enligt 151 § har blivit avsatta för någon borgenärs fordran. Föreskrifter
na innebär att avsatt belopp genast skall nedsättas i riksbanken. Har borge
närs anspråk blivit godkänt genom dom eller utslag som inte har vunnit 
laga kraft, får han lyfta beloppet mot pant eller borgen. I annat fall ankom
mer det på öE att pröva huruvida den borgenär för vars fordran avsätt
ning skett eller den som i andra hand enligt 152 § förklarats berättigad till 
beloppet får lyfta detta mot pant eller borgen. 

Lagberedningen. Enligt beredningens förslag skall medel, som har flutit 
in i utsökningsmål, på grund av en generell föreskrift i 160 § göras ränte-
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bärande genom insättning i bank. Till följd hiirav innehåller denna paragraf 
i beredningens förslag inte någon föreskrift om nedsättning av medel i riks
banken. 

I överensstämmelse med gällande rätt får enligt beredningens förslag av
satt belopp lyftas mot pant eller borgen, om borgenärens anspråk godkänts 
av domstol men avgörandet ännu inte vunnit laga kraft. 

Även före rättens avgörande med anledning av tvist bör liksom enligt gäl
lande lag finnas möjlighet att lyfta avsatta medel mot säkerhet. Detsamma 
gäller sådana fall då inteckning sökts men inte beviljats och andra fall då 
belopp avsatts enligt 151 §. l dessa situationer bör det ankomma på öE att 
bestämma, huruvida lyftning får ske mol pant eller borgen. I första hand 
bör tillstånd lämnas åt den borgenär för vars räkning medlen avsatts. Bered
ningen föreslår därför, med jämkning av vad som nu gäller, att den som i 
andra hand är berättigad till medlen får tillåtas lyfta medlen endast om den 
borgenär, för vars räkning avsättning skett, inte vill lyfta dem. 

Departementschef en. I de1partementsförslaget har i enlighet med bered
ningens förslag i 160 § tagits upp en generell bestämmelse om insättning i 
bank mot ränta av medel som flyter in i utsökningsmål. Den föreskrift om 
nedsättning i riksbanken som nu finns i förevarande paragraf har därför, 
som beredningen föreslagit, fått utgå. Även i övrigt har paragrafen i departe
mentsförslaget fått en utformning som i sak överensstämmer med bered
ningens förslag. 

159 § 

Departementschef en. I 1 mom. av förevarande paragraf ges f. n. föreskrift 
om nedsättning i riksbanken av medel som har tillagls borgenär vid köpe
skillings fördelning men inte lyftes av honom. 

Som förut har nämnts har i 16C § i departcmentsförslaget tagits in en 
generell bestämmelse om insättning i bank av medel som flyter in i utsök
ningsmål. Till följd härav har föreskriften om nedsättning i riksbanken 
i 1 mom. i denna paragraf fått utgå. 

160 § 

Gällande rätt. Som förut ~h.ar nämnts skall enligt 151 § medel avsättas i 
flera olika fall. Avsatta belopp skall f. n. enligt 158 § nedsättas i riksban
ken. Enligt 159 § gäller vidare att medel som vid fördelning av köpeskil
ling har tillagts borgenär men som inte har lyfts av honom skall nedsättas 
i riksbanken. I denna paragraf i dess nuvarande lydelse öppnas möjlighet 
att göra medel som skall nedsättas enligt 158 och 159 § § räntebärande. I 
paragrafen föreskrivs sålunda att sådana medel på begäran av rättsägare får 
sättas in på bankinrättning :mm godkänns av öE för att stå inne mot ränta 
under tid som öE bestämmer. Räntan skall komma den horgenär till godo 
som finnes vara berättigad till medlen. 
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[,agberedningen. Enligt beredningens mening bör utmätta medel göras 
räntebärande så snart omständigheterna tillåter det. Detta ligger självfallet 
i sakägarnas intresse. En sådan ordning behöver inte bli betungande för de 
exekutiva myndigheterna. I beredningens förslag föreskrivs diirför, att me
del som influtit i utsökningsmål utan dröjsmål skall insiitlas i bank mot 
ränta. Influtna medel behöver enligt förslaget inte insättas i bank, om de 
skall utbetalas inom en hell kort tid, t. ex. en eller hå veckor. Insättning i 
bank iir enligt förslaget inte heroende av yrkande från sak.ägare utan skall 
ske ex officio. Paragrafen har betydelse främst när det gäller försäljning av 
fast egendom men är generellt utformad och blir alllså tilWmplig i alla ut
sökn i ngsmål. 

Bctriiffande ränta föreskrivs i andra punkten, att den skall tillkomma 
borgenär för vars räkning beloppet innestår. Vem denne är vet man inte 
alltid på förhand. Har t. ex. nedsiillning skett av belopp som avser tvistig 
fordran, skall ränlan tillkomma den borgenär som slutligen visar sig ha 
riilt till beloppet. 

Remissyttrandena. Den av beredningen föreslagna ordningen alt medel 
som har flutit in i utsökningsmål utan dröjsmål skall sättas in i bank är 
enligt EON och kronofogdemyndigheten i Malmö distrikt till förmån för alla 
parter, inle minst för utmätningsmännen, som därigenom slipper det nu
varande omständliga förfaranclet vid nedsättning i riksbanken och de inte 
mindre omsutndliga åtgärderna vid medlens återbetalning. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län framhåller att beredningens förslag · 
innebär att alla medel som flyter in i ett utsökningsmål ex officio skall göras 
räntcbiirande inom en helt kort tid, t. ex. en eller två veckor. Denna ord
ning finner Iänsslyrelsen bli betungande för de exekutiva myndigheterna. 
Länsstyrelsen avstyrker därför förslaget. Om delta genomförs, anser läns
styrelsen att clet i lagtexlen hör anges att medel som skall betalas ut inom 
sex veckor inte skall behöva göras räntebärande genom insiillning i bank. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län konstaterar att regeln om insiillning i 
bank medför att handpenning, som betalas kontant vid auklionslillfället 
och som inte skall fördelas förr1in vid fördelningssammanträdet, bör göras 
riintcbärande. Hur det skall förfaras med bankräntan på handpenningen 
vid fördelningssammanträdet förefaller emellertid inte liinsstyrelsen vara . 
uttömmande reglerat. Enligt länsstyrelsens mening bör den tillfalla den 
bäst prioriterade av de inteckningshavare som inle har fålt full täckning för 
sin fordran eller, vid brist på sådana, förre fastighetsägaren. 

Departementscilef en. Jag delar beredningens uppfattning att meclel som 
har flulit in i utsökningsmål bör göras räntebärande genom insättning i 
bank. Genom en sådan ordning kan det komplicerade förfarande som ned
säl lning i riksbanken innebär undvikas (jfr 92 och 93 §§ ulsökningskungö
relsen). Som beredningen påpekar ligger denna ordning också i sakägarnas 
intresse. Den uppfyller befogade krav på säkerhet vid hanteringen av in-

11 Riksdagen 1971.1 sam/. Nr 20 
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flutna medel samtidigt som den ger möjlighet att komma i åtnjutande av 
den ökning av medlen som· förräntningen medför. 

Allmänt bör gälla alt influtna medel skall sällas in på bank så snart som 
möjligt. I sådana fall då m~dlcn skall betalas ut tämligen snart kan det 
emellertid komma att framstå som en onödig omgång att på det anginia 
sättet göra dem räntebärand1~. Genom att föreskriya all medlen skall insiit
tas utan dröjsmål har beredningen velat markera all undantag kan göras i 
dessa fall. Beredningen har ansett att undantag bör kunna medges, om ut
betalning kan beräknas komma att ske inom kort lid, t. ex. inom en eller 
två veckor. Också i nu nämnda hänseenden är jag ense med beredningen. 
Enligt min mening bör detta undantag från huvudregeln komma lill ullryck 
i lagtexten. I sådana fall då undantag från regeln om insättning i bank görs, 
hör medlen i stället sättas in på tjänstepostgirokonto, om inte medlen be
hövs för omedelbar utbelaln:mg på annat sätt än ÖYer postgiro (jfr 85 § ut
sökningskungörelsen). Denna ordning kan enligt min mening inte sägas bli 
betungande för de exekutiY:J. myndigheterna. Närmare föreskrifter om för
farandet med medel som inte sälls in i bank hör kunna ges i admi1iistratiY 
ordning. 

Ränta som utfaller vid insättning i bank bör i fall då insättningen skett 
för borgenärs räkning, såsom t. ex. i de i 158 och 159 §§ avsedda fallen, till
komma borgenären .. Jag am.luter mig till beredningens förslag i det aYsc
endet. 

Är medlen inte insatta för viss borgenärs räkning, dvs. innan något för
delningsbeslut har meddelat:>, bör ränta på utmiitta medel Yid fördelningen 
ses som en del av dem. Detta bör också giilla det under remissbehandlingen 
berörda fallet alt ränta har uppkonimit efter insättning av handpenning. 
Någon särskild regel härom anser jag liksom beredningen inte vara be
hövlig. 

161 § 

Gällande rätt. Någon allmän föreskrift att borgenär skall förete ford
ringsbevis när betalning skall lyftas finns f. n. inte i UL. Enligt 1:n § 2 mom. 
gäller emellertid särskilda regler beträffande exekutiv auktion på fast egen
dom. Om köparen på köpe:;killingcn har fålt avräkna fordran för vilken 
den sålda egendomen svarar på grund av inteckning, skall den som förriiltat 
auktionen göra anteckning därom på inteckningshandlingen, n~ir den är till
gänglig för honom. Avräkningen medför enligt 30 § IF, att den som per
sonligen svarade för fordringen blir fri från detta ansvar. Enligt förevarande 
paragraf i UL gäller vidare att, om betalning har utfallit på fordran för 
vilken egendomen häftar på grund av inteckning, anteckning skall göras 
på inteckningshandlingen, när den företes för lyftning av belopp som till
kommer inteckningshavaren. 

Lagberedningen. Beredningen framhåller att skuldebrev eller annat skrift-
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ligt fordringsbevis, som enligt 54 § UL · har lämnats för utmätning, ·skall 
överlämnas till gäldenären, om fordringen har betalts till fullo. Vid avbetal
ning bör anteckning därom göras på fordringsbeviset. Även i andra fall kan 
det vara lämpligt att göra anteckning. Enligt beredningens mening bör det 
i administrativ ordning regleras, ~ilka anteckningar som exekutiva myndig
heter bör göra på inteckningar och fordringshandlingar. Beredningens för
slag upplar därför ingen molsvarighet till stadgandena i 131 § 2 mom. 
och 161 §. I administrativ ordning bör enligt beredningen också ges ord
ningsföreskrifter om återställande av handlingar och liknande åtgärder som 
skall vidtagas av exekutiv myndighet. 

Beredningen anser däremot att det i VL bör las upp bestämmelser som 
ger upplysning om eller reglerar sakägares skyldigheter i samband med 
lyftning av medel och avräkning. Dessa bestämmelser har i beredningens 
förslag fått sin plats i 161 §. I 1 mom. av denna paragraf föreslås, att när 
betalning skall lyftas i utsökningsmål, skall iakttas vad som i allmänhet 
gäller om skyldighet för borgenär att förete eller återställa fordringsbevis 
eller säkerhet som lämnats för fordringen. Hiirmed syftar beredningen i' 
första rummet på skuldebrevslagen. Detta innebär beträffande fordran som 
är grundad på löpande skuldebrev, all handlingen som regel skall företes 
när borgenären vill lyfta betalning (21 § skuldebrevslagen). Gäldenären iir 
inte skyldig att infria löpande skuldebrev utan att det har återställts till 
honom. Även i andra fall förutsätts att fordringsbevis företes resp. åter
ställs (jfr bl. a. 39 § växellagcn och 34 § checklagen). Beredningen erinrar 
i sammanhanget om bestämmelsen i 11 § tredje stycket skuldebrevslagen 
att, om den som utfärdat skuldebrev till viss man; har tecknat medgivande 
till inteckning på skuldebrevet, blir skuldebrevet löpande, om det inte för
setts med s. k. rektaklausul. 

Beträffande enkla skuldebrev gäller att handlingens företeende, med 
undantag av bevis om tillgodohavanden hos banker och masspapper av 
enkelt skuldebrevs natur, inte utgör något villkor för betalning. Emellertid 
bör enligt beredningens mening också enkelt skuldebrev företes för anteck
ning om betalning och återställas, när skulden blivit betald. Exekutiv myn
dighet bör därför tillse, att detta sker. 

I 1 mom. föreslår beredningen vidare, att vad som i allmänhet gäller be
träffande företeende eller återställande av säkerhet skall gälla vid lyftning 
av betalning. Pant skall t. ex. återställas, när skulden har infriats och pant
rätten därmed upphör. Det åligger exekutiv myndighet att tillse, att pant 
återlämnas när det skall ske. Som pant räknas även pantbrev eller intecknat 
skuldebrev som ligger såsom säkerhet för omslagsrcvers. Det sagda gäller 
också borgensförbindelse, när huvudförbindelsen infrias. 

I 2 mom. har beredningen tagit in kompletterande föreskrifter belriif
fande pantbrev i fast egendom och skuldebrev som är intecknat i annan 
egendom. När pantbrev utgör säkerhet för fordran på vilken betalning har 
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fallit ut i utsökningsmål, bör pantbrevet företes även om borgenären ännu 
inte är skyldig att återställa panten. 

Pantbrev är enligt JB inte ett skuldebrev och beredningen finner det där
för vara ovisst i vad mån borgenär är skyldig att förete pantbrevet för att 
han skall få lyfta betalning. öE bör emellertid enligt beredningens mening 
kontrollera, att fordringen och säkerheten alltjämt ligger på samma händer. 
Bestämmelsen är tillämplig även när fordringen grundar sig på muntlig ut
fästelse. Enligt förslaget kan emellertid öE medge undantag från skyldig
heten att förete pantbrev, om det finnes alltför betungande. Pantbrevet be
höver inte förses med anteckning om uppvisandet. Vad som i förslaget sägs 
om pantbrev i fast egendom gäller enligt andra punkten i 2 mom. även 
skuldebrev som är intecknat i annan egendom än fast och inte redan på 
grund av bestämmelsen i 1 mom. skall företes eller ålerslällas. Denna be
stämmelse får självständig betydelse, när det intecknade skuldebrevet inte är 
löpande eller skuldebrev är lämnat som säkerhet för en fordran som endast 
delvis blir infriad. De två första momenten i den föreslagna paragrafen 
anger borgenärs skyldigheter när han skall lyfta betalning. I 3 mom. före
skrivs, alt nämnda båda moment skall ha motsvarande tillämpning när den 
som har förvärvat fast egendom åberopar överenskommelse med borgenär 
om avräkning på köpeskillingen. När öE prövar sådan överenskommelse 
skall sålunda som regel både fordringsbevis och pant företes. Detta är här 
lika motiverat som när borgenären lyfter betalning. I stället för anteckning 
om betalning bör fordrings:beviset förses med påskrift, att det personliga 
ansvaret för Lidigare ägare upphört genom avräkningen. Beredningen fram
håller att detta kanske innebär en viss skärpning i förhållande till gällande 
rätt eftersom det i 131 § 2 mom. f. n. föreskrivs, att auktionsförrättaren 
skall göra anteckning om avräkning, endast när inteckningshandlingen är 
tillgänglig för honom. 

Remissyttrandena. Enligt länsstyrelsen i Kopparbergs län är den skärp
ning i förhållande till nuvarande bestämmelser i 131 § 2 mom. UL om an
teckning om avräkning på intcclmingshandling som beredningen förordar 
onödig. Länsstyrelsen anser alt det för öE :s del bör räcka att göra anteck
ning om avräkning, varefler var och en som har intresse av detta själv får 
bilda sig en uppfattning om i.nnebördcn av anteckningen. 

Departementschef en. Det fram slår som en brist att det f. n. inte finns 
några allm~inna föreskrifter i UL som reglerar frågan i vad mån handlingar 
och säkerhet som borgenär åberopar i utsökningsmål skall företes eller 
återställas när betalning lyftes. De bestämmelser som nu finns i 131 § 
2 mom. och 161 §reglerar endast frågan om anteckning på inteckningshand
ling när under fastighetsexekution intecknad fordran skall avräknas på 
köpeskilling eller betalning faller ut på sådan fordran och kan dessutom 
sägas vara oklara och i behov av förtydligande. Liksom beredningen finner 
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jag det därför lämpligt att nya bestämmelser i nu nämnda hänseenden ges 
i detta sammanhang. 

Beredningen har förordat att det i förevarande paragraf i UL skall tas in 
allmänna bestämmelser som reglerar frågan när fordringsbevis eller säker
het som har lämnats för fordran skall företes eller återställas, samt att det 
i administrativ ordning skall ges närmare föreskrifter därom och beträf
fande de anteckningar som därvid bör göras på företedda handlingar. Be
redningens förslag innebär sålunda att de nuvarande föreskrifterna i 131 § 
2 mom. och 161 § skall upphiivas. I likhet med remissinstanserna ansluter 
jag mig till den av beredningen förordade ordningen. 

De allmänna bestämmelser som enligt beredningens förslag skall tas in 
i den här ifrågavarande paragrafen har inte föranlett några erinringar under 
remissbehandlingen. Också enligt min mening bör de godtas. Departements
förslaget överensstämmelser sålunda i sak helt med beredningens förslag. 

Jag vill tillägga att jag i fråga om utformningen av kommande tillämp
ningsföreskrifter också ansluter mig till den uppfattning som beredningen 
har gett uttryck för. Jag anser sålunda att en anteckning om avräkning på 
köpeskilling, som görs efter en exekutiv fastighetsauktion, bör innefatta alt 
det personliga ansvaret för tidigare ägare har upphört genom avräkningen 
(jfr 45 §tredje stycket FfL). Att sådan anteckning görs är enligt min mening 
betydelsefullt från rätlssäkerhetssynpunkt. 

166 § 

Lagberedningen. Denna paragraf innehåller f. n. i 1 mom. en regel om att 
medel, som av utmätningsmannen fördelas utan särskilt köpeskillingssam
manlräde, skall hållas borgenären till handa under två veckor från den dag 
borgenären har rätt alt utfå medlen. Sker inte lyftning under denna tid, 
skall medlen ofördröjligen nedsättas i riksbanken. Utmätningsmannen får 
i så fall redovisa till borgenären med beviset om nedsättning. Sista punkten 
i 1 mom. ger i sak motsvarande föreskrift beträffande fordringsbevis som 
lämnats för utmätning och efter målets handläggning bör återlämnas till 
borgenären. 

Enligt 160 § i beredningens förslag skall influtna medel utan dröjsmål 
insättas i bank mot ränta. Nedsättning i riksbank.en skall sålunda inte längre 
förekomma. övriga bestämmelser i 1 mom. i 166 § UL skall enligt bered
ningens förslag utgå ur UL och i stället ges i administrativ ordning. 

I 2 1110111. sägs f. n. att borgenär som försummar att ta betalning ur ut
mätt egendom, inte har rätt till ränta från den tid som det berott av honom 
att njuta betalning. Undantag härifrån görs för medel som enligt 160 § UL 
insatts i bank. Beredningen framhåller alt någon motsvarighet till bestäm
melserna i 2 mom. inte behövs om förslaget till utformning av 160 § god
tas. Enligt beredningens förslag skall nuvarande 2 mom. därför utgå. 

I 3 mom. föreskrivs f. n. skyldighet att betala ränta, när någon skall åter-
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bära köpeskillingsmedel som fått lyftas innan frågan om bättre rätt till 
medlen har blivit slutligt avgjord. Ränta räknas från den dag då medlen 
lyfts och räntesatsen är sex procent. Bestämmelsen är tillämplig på all för
tida lyftning (jfr 155, 156, 158 och 159 § §). I 159 § i beredningens förslag 
regleras den rätt till lyftning som tillkommer borgenär, när utdelning be
räknats för annan borgenär utan att fordringsbeviset företetts och denne 
borgenär inte anmält sig inom ett år från den dag fördelningen vunnit laga 
kraft. I denna situation kan det vara en lung belastning för den som fått 
lyfta medlen att behöva betala ränta om han blir återbetalningsskyldig. Lång 
tid kan förflyta innan den i första hand berättigade borgeniiren hör av sig. 
Beredningen föreslår därför, att i detta fall skyldigheten att betala ränta 
skall räknas först från den dag då utmätningsmanncn eller öE har krävt 
återbäring av beloppet. I enlighet härmed har 166 § i beredningens förslag, 
som motsvarar nuvarande 3 mom., delats upp i två moment, av vilka det 
första avser lyftning i annat fall än som avses i 159 § samt det andra avser 
lyftning enligt 159 § och innehåller nämnda begräsning beträffande ränte
tiden. Bestämmelsen har samtidigt jämkats redaktionellt. 

Departementschef en. Som framgår av det föregående har i enlighet med 
beredningens förslag generel:la bestämmelser om insättning i bank av i ut
sökningsmål influtna mdel tagits in i 160 § i departementsförslaget. Detta 
bör, som beredningen framhåller, ha till följd att bestämmelserna om ned
sättning av medel i riksbanken i nuvarande 1 mom. och bestämmelserna i 
nuvarande 2 mom. av förevarande paragraf får utgå. Eftersom jag liksom 
beredningen anser att övriga föreskrifter som nu finns i 1 mom. kan ges i 
form av tillämpningsföreskrifter saknar de nuvarande 1 och 2 mom. helt 
motsvarighet också i dcpartementsförslagel. Också i övrigt har beredningens 
förslag bclräffande denna paragraf i sak följts i departementsförslaget. 

181 och 184 §§ 

Departementschef en. I förevarande paragrafer hänvisas f. n. i fråga om 
förordnande av syssloman till 81 §. Bestämmelserna om syssloman i sist
nämnda paragraf har förts över till 8 och 9 §§ FfL. I enlighet med förslag av 
beredningen har de nämnda hänvisningarna därför fått utgå ur här ifråga- . 
varande paragrafer. I stället har förts in bestämmelser om sysslomannaför
ordnanden, som överensstämmer med dem som har tagits in i 9 resp. 8 § i 
det nämnda förslaget. 

Reglerna i· 184 § första punkten har jämkats med hänsyn till att enligt JB 
ränta av fast egendom inte vi.dare skall kunna utfästas. 

198 § 

Gällande rätt. I UL finns på skilda ställen föreskrifter om hur kostnader 
för de exekutiva myndigheternas åtgärder i utmätningsmål skall ersättas. 

Enligt 198 § 1 mom. gäller att all nödig kostnad· för utmätning, utmätt 
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egendoms vård och försäljning samt för köpcskillingsfördclning skall beta
las ur köpeskillingen för den utmätta egendomen. Om ulmätningsmanncn 
har drivit in en utmätt penningfordran, skall verkställighelskostnader be
talas ur det indrivna beloppet (88 b § 1 mom.). Avkastning av utmätt egen
dom och försumlig inropares ers~ittningsbclopp kan också anvtindas för be
talning av sådan kostnad (143 och li2 §§).Kostnad, som inte på angiwt sätt 
kan betalas ur tillgängliga medel, skall enligt 198 § 1 mom. betalas av ut
mäln1ngssökanden. Om förskott inte har lämnats och kostnaden inte heller 
betalas vid anfordran, får beloppet nlmälas hos sökanden. I 198 § 1 mom. 
finns s~irbestämmelse för det fallet att gemensamt intecknad fastighet skall 
siiljas exekutivt och annan intecknad fastighet har dragits in i förfarandet. 
Kommer försäljning i sådant fall inte till stånd, skall den som har inlett för
farandet svara för hela kostnaden, om han har fordran med sämre riilt än 
<len gemensamma inteckning på grund av vilken indragning har skett. 1198 § 
2 mom. finns föreskrifter om kostnader vid utmätning på grund av dom 
eller utslag, som inte har vunnit laga kraft. 

I t:L finns också regler om skyldighet för utmätningssökanden att i vissa 
fall förskottera verkställighetskostnad. Enligt 198 § 3 mom. kan förskott 
kriivas när fråga är om utmätning på grund av dom eller utslag som inte har 
vunnit Jaga kraft. Förskott får också krävas, när det begärs utmätning av 
fastighet, luftfartyg eller intecknade reservdelar till sådant farlyg eller om 
verkstiillighet begiirs av dom eller utslag, varigenom intecknad fordran har 
faststilllts till betalning ur fast egendom. Också niir konkursförvaltare enligt 
iO eller il § KL begär försäljning av egendom i den ordning som gäller för 
ntmiilt egendom kan förskott för kostnaden krävas. Förskollsregler ges 
ocks:'1 i 60 a, i4, i5, 80 a och 81 §§.Dessa regler avser koslnader för vissa sär
skilda Mgärder såsom omhändertagande och vård av egendom. 

Niinnare föreskrifter om de statsverkets kostnader som skall ersättas en
ligt de nämnda bestämmelserna ges i kungörelsen (1967: 441) om vissa av
gifter i ulsökningsmål m. m. 

Lagberedningen. Enligt 1 mom. av denna paragraf skall enligt bered
ningens förslag kostnaden för utmätning och det fortsatta förfarandet utgå 
ur köpeskillingen för den utmätta egendomen, behållen avkastning eller 
andra Lillgiingliga medel. Med kostnad avses cfärvid den ersättning (avgift) 
som skall utgå till det allmänna för verkställigheten. Med tillgängliga medel 
avses friimst handpenning eller sådan del därav som kan tas i anspråk. I 
önrenssfammelse med vad som nu gäller föreskrivs i 1 mom. vida1;e att 
kostnaden, om den inle tas ul på niimnda sätt, skall betalas av utmätnings
sökanden. Förslaget innehåller hiir tillägget, alt kostnad för åtgärd som 
annan än sökanden har begärt skall betalas av denne. Regeln att utmät
ningssökanden, eller i särskilda fall annan borgenär, i sista hand själv skall 
srnra för exeku lionskostnaden är inte undantagslös. Bl. a. gäller, att part 
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som haft fri rättegång också får fri verkställighet, dock inte för mer än ett 
verkställighetsförsök (12 § lagen om fri rältegång). 

Kostnad som skall betalas av utmätningssökanden får enligt förslaget lik
som f. n. omedelbart utmälas. Detsamma skall grilla, när kostnaden skall 
betalas av annan. 

Förslaget innehåller i 1 mom. vidare en särbestämmelse för det fallet all 
gemensamt intecknad fastighet skall säljas och annan fastighet har dragits 
in i förfarandet. Beslämmelsen överenssHimmer i sak med gällande rätt. 

I syfte att vinna en enklare och mera ändamålsenlig ordning i fråga om 
förskott för verkställighetslwstnader än den nuvarande föreslår bered
ningen att i 3 rnom. skall tas in en generell föreskrift, att den som begär ut
mätning är skyldig att förskjula kostnaden för själva utm::ilningen. Kostnad 
för annan åtgärd skall enligt förslaget förskjutas, om utmiitningsmannen 
eller öE begiir det. Kravet bör då riktas mot den som yrkat åtgärden, dvs. i 
regel ulmälningssökanden. Även annan än borgenär, t. ex. den som påkallat 
sysslomannaförordnande, kan emellertid enligt förslaget krävas på förskott. 
De föreslagna bestämmelserna medför, att de särskilda förskotlsreglerna i 
GO a, 74 och 75 §§ kan utgå. Beredningen påpekar att förslaget i fråga om 
förskolt förutsäller att ändrade beslämmelser meddelas betriiffande ersält
ning till statsverket för dess koslnader i utsökningsmål. 

De nuvarande reglerna i 4 mom. skall enligt beredningens förslag få mot
svarighet i 199 §. I momentet har i stället tagits in vissa kompletterande reg
ler som saknar direkt motsvarighet i gällande lag. 

Beredningen framhåller att det i UL f. n. inte finns faststiillt någon på
följd för underlålenhet av sökanden att förskottera verkstiillighetskostnader. 
I 4 mom. har i delta hänseende föreskrivits, att verkställigheten får insliil
las om förskott inte betalas inom förelagd Lid. Härmed avses den åtgiird för 
vilken kostnadsförskott begiirts. Om försäljning av utmätt egendom insUills 
på grund av utebliven förskottsbetalning, iiger utmätningsmannen eller öE 
enligt förslaget besluta att utmätningen skall gå åter. Om befogenheten i det 
särskilda fallet bör utnylljas,, får enligt beredningen bli beroende av omsliin
digheterna. 

Remissyttrandena. Hovrätten för övre Norrland framhåller att den som 
har ålnjutit fri rälLegång enligt 12 § lagen om fri rättegång iir berättigad till 
ett utmätningsförsök på det allmännas bekostnad. Det övervägande antalet 
kravmäl avgörs emellertid enligt lagen om lagsökning och betalningsföreläg
gande. I sådana mål förekommer fri rättegång yllcrst siillan, eflersom kost
naderna är låga. Ulmätning~.koslnaderna kan däremot bli avseviirda, bland 
annat om utmätningsobjektct är avlägset beläget eller utgörs av fast egen
dom. Hovrätten föreslår där.för alt reglerna i 12 § lagen om fri rättegång i 
molsvarande omfattning görs tillämpliga vid verkställighet av dom eller 
utslag i fall när sökanden inte kan antas äga tillgång att förskjuta kost
naden för utmätningen. 
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EON och kronofogdemyndiglzeten i Malmö distrikt framhåller i sina ytt
randen att beredningen när det gäller kostnaderna för förfarandet inte har 
niirmare behandlat frågan om uttagandet av gamla exekutionskostnader och 
frågan hur kostnader skall tas ut och fördelas när flera ulmälningssökan<le 
konkurrerar om bclalning ur samma utmätta egendom. Betriiffande frågan 
om uttagan<let av gamla exelrntionskostnader framhålls att det är mycket 
vanligt att sökande, när han efter ett tidigare misslyckat ulmätningsförsök 
ånyo begär verkställighet, också begär att de exekutionskostnader han har 
fått betala i det första ärendet skall tas ut i det nya ärendet. Det råder 
delade meningar bland utmätningsmänncn om sådana äldre kostnader kan 
tas ut i det senare ~iren<lct. I frågan hur koslna<ler skall tas ut och fördelas 
när flera sökande konkurrerar framhålls att lagtexten f. n. inte ger något 
besked. Ofta utmäts erncllertid samtidigt eller vid olika tidpunkter samma 
egendom i flera olika· mål. Det framhålls att innebörden av <le föreslagna 
bestämmelserna i det nämnda hänseendet inte är helt klar. 

Dcpartcmentscl1efen. De av beredningen i denna paragraf föreslagna be
stfönmelserna har utan lindringar i sak tagits upp i deparlementsförslaget. 

:Med anledning av vad som har förekommit under rcmissbehandlingen vill 
jag i anslutning till de föreslagna bestämmelserna anföra följande. Den 
ändring som föreslås i 1 mom. får anses innebära att i utmätningsärende 
kan tas ut endast sådan kostnad som hänför sig till ärendet. Bestämmelser
na medför sålunda att det inte blir möjligt för utmätningssökande, som i ett 
ärende har tvingats betala kostnad för utmätning, att få koslnaden uttagen 
av gäldenären i senare ärende. 

I fall då utmätning av samma egendom har skett för flera borgenärers 
fordringar kommer fråga upp hur kostnaderna skall tas ut ur den utmätta 
egendomen. Härvid torde man få skilja mellan å ena sidan det fallet att ut
mätning har skett samtidigt och å andra sidan fallet att egendomen har ut
mätts vid olika tidpunkter. I det förra fallet bör enligt min mening sökan
denas sammanlagda kostnader först tas ut ur köpeskillingen för den utmätta 
egendomen och andra tillgångliga medel. Därefter bör vad som återstår av 
medlen fördelas mellan sökandena. I det senare fallet bör sökandena i mån 
ay tillgång på medel få täckning för sina kostnader, liksom för sina ford
ringar, i den ordning som utmätningarna skedde. Därvid bör emellertid kost
nader som får anses vara gemensamma t. ex. kostnad för försäljning och 
vård av egendomen, först tas ut. Vad jag nu har anfört avser fall då ingen av 
sökandena har bättre förmånsrätt i den utmätta egendomen än den som föl
jer av att utmätning har skett. 

Under det fortsatta arbetet på en ny UB kommer reglerna om kostnader i 
utsökningsmål i sin helhet att ses över. Såväl de bestämmelser som föreslås 
i denna paragraf som de frågor som jag nyss har berört torde i det samman
hanget få övervägas på nytt. 

Vad hovrätten för övre Norrland har anfört i sitt remissyttrande ger mig 
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anledning påpeka att frågan om rätlshjälp i ulsökningsmål övervägs under 
det arbete på en allmän rätt5.hjälpsreform som bedrivs inom justiliedeparte
mentet. 

199 § 

Lagberedningen. Beredningen föreslår i denna paragraf heslämmelscr om 
kostnader för annan verkställighet än ulmätning. 

I 1 ·mom. har tagits upp en föreskrift som ersätter mJYarande 2 mom. aY 

paragrafen. Om beslut som skall verkställas på annal sätt än genom ut
mätning innehåller föreskrift att verkställigheten skall ske på den tappanclc 
partens bekostnad, skall utmätningsmanncn enligt förslageL utmäta kost
naden hos honom. I samma moment har som andra punkt intagits en be
stämmelse, motsvarande nuvarande 4 mom. i 198 §, enligt vilken kostnad 
för försäljning av lös egendom som tagits i kvarstad eller ställts urHkr 
skingringsförbud skall utgå nr behållningen. 

Kostnad som inte har kunnat tas ut enligt 1 mom. skall enligt 2 mom. i 
förslaget betalas av sökanden och får omedelbart utmätas hos honom. Be
redningen påpekar att någon motsvarighet till denna bestämmelse inte 
finns i gällande lag. I praxis har dock antagits, alt stadgandd i l!l8 § 1 1110111. 

andra punkten UL får tillämpas analogiskt och utmätning hos si.ikandcn 
företas utan särskild dom, om sökanden inte lämnat förskott. 

Enligt 3 mom. i förslaget skall, i överensstämmelse med vad som nn 
gäller enligt 1 mom., sökanden på begäran av utmiiiningsmanncn förskotte
ra kostnad som avses i paragrafen. I förslaget föreskrivs i anslutning dii.rlill, 
alt verkställigheten får inställas, om förskott inle betalas inom förelagd 
tid. Förslagets regel om skyldighet för sökanden att på anmodan betala 
förskott skall gälla även om verkslällighelen förklarats skola ske p:l den 
andra partens hekoslnad. 

De parlementscluf en. Dcpartementsförslaget överensstämmer med bered
ningens förslag. 

201 § 

Gällande rätt. Klagan ÖYer utmätningsmans förfarande skall enligt 200 § 
ske skriftligen hos öE. Xägon bestämd klagotid gäller i allmänhet inte. I 
denna paragrafs 1 och 2 nwm. har emellertid klagotiden begränsats i vissa 
fall. I 1 mom. föreskrivs sålunda att gäldenär eller borgcniir, som vill klaga 
över utmätning, skall inkoirma till öE med sin klagoskrifl inom tre wckor 
frän den dag då han fick dd av prolokoll eller bevis om utmätningen (jfr 
84 § UL och 41 § utsölmingskungörclsen). Försittes tiden och visas inte laga 
förfall, skall enligt 204 § klagan, om den åsyftar alt vinna ändring i utmäl
ningsmannens åtgärd, inte tas upp till prövning. Vidtas riittelsc a\· utmiil
ning som avses i 77 § 2 mom. äger borgenären enligt 2 mom. av förevarande 
paragraf föra talan däremot inom tre veckor från den dag då han fick del av 
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protokoll eller underrättelse om åtgärden (jfr 77 § 3 mom.). I 3 mom. av 
paragrafen, som tillades genom lagen (1968: 623) om ändring i UL, före
skrivs att klagan inte är inskränkt till viss tid när utmätning har skett av 
avlöning, pension eller livränta i den ordning som föreskrivs i 67 a-67 d §§ 
eller av annan egendom i fall som avses i 67 c § 2 mom. 

Lagberedningen. Med hänsyn till de nya reglerna i beredningens förslag 
om utmälning av ägarhypotek föreslår beredningen ett tillägg till 1 mom. 
För talan mot utmälningsmans beslut alt ta fastighet i anspråk enligt 78 § 
(jfr 91 a § i departementsförslaget) skall enligt vad som föreskrivs i tlll
lägget gälla samma regler som gäller för talan mot utmätning. Vill gälde
nären eller borgenären överklaga beslut om fastighetens ianspråklagande, 
måsle det alllså ske inom tre veckor från att han fick del av ulmåtnings
mannens beslut i frågan. I samband med tillägget har också första punktc1i 
i 1 mom. jämkats redaktionellt. 

Annan sak.ägare än gäldenär och borgenår kan enligt giillande rätt föra 
talan mot utmälning under obegränsad tid, under förntså!tning att talan 
inte har gått förlorad enligt 69 §. I tydlighetens intresse förcsläs en be
stämmelse härom i ett nylt moment, i vilket föreskrivs att, om annan än 
gäldenär eller borgenär vill klaga över beslut som avses i 1 mom., gäller 
inle särskild tid för talan mot beslutet. Av bestämmelsen får inte molsätt
ningsvis slutas, alt sårskild klagotid skulle gälla i andra fall som inte är ut
tryckligt behandlade i lagen. 

Att besvärsliden för tredje man sålunda inte år begrånsad är enligt 
beredningen av mindre betydelse så,itt angår lös egendom som kan bli före
mål för godtrosförvärv. Den som köpt sådan egendom i god tro är skyddad 
mol rätte ågaren även om denne allljåmt har möjlighet alt överklaga ulmät
ningcn. Elt sådant överklagande leder inte till annat än att lrnn eventuellt 
får ett ersätlningsanspråk mot den gäldenär hos vilken ulmiitning skett. 
Beredningen framhåller att det i andra fall inte ligger Jlka väl till från 
köparens synpunkt. Vad särskilt angår fast egendom iir den som ropat in 
sådan egendom på exekutiv auktion inte skyddad mot den som då hade 
bättre rätt än gäldenären till den sålda egendomen. I anslutning till 81 § i 
sitt förslag (jfr 82 § i dcpartcmcntsförslaget) föreslår beredningen i anak
tan på en mera generell reglering över hela fället, alt det i det nya momentet 
av denna paragraf förs in en bestämmelse som avser att skydda köparen av 
exekutivt såld fast egendom mot den som före utmåtningcn förvärnlt fas
tigheten av gäldenären. Med hänsyn till att utmätning beslutas av krono
fogdemyndighet och försäljning av fast egendom ombesörjs av öE har be
redningen därvid ansett sig böra skilja mellan tiden före och tiden efter 
fastighetens eventuella försiiljning. Enligt förslaget skall förvärvaren kunna 
hos öE klaga över utmätningen intill dess egendomen sålts. Han skall 
emellertid enligt förslaget därefter kunna klaga över utmätningen iiven i 
samband med klagan över försäljningen i den ordning som anges i 213 §. 
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Om utmätningen har överklagats hos öE, skall i fråga om öE :s möjligheter 
att sälja fastigheten tillämpas vad som i allmänhet gäller, när klagan har 
förts över utmålning av fast egendom. Avsikten med förslaget är, att den 
som inte har fört talan mot utmätningen i angiven ordning inte sedermera 
skall kunna angripa försäljning som sker med anledning av utmätningen. 

Beredningen erinrar i sammanhanget om att varje led i det exekutiva för
farandet i fråga om fullföljden skall anses som i huvudsak självständigt och 
måste överklagas för sig. Detta är bl. a. betingat av att klagan över utmät
ningen f. n. inte hindrar att den utmätta egendomen säljs (210 § UL), att 
köpebrev ulfärdas för inrop:uen (132 § UL) eller att köpeskillingen efter 
fördelningen får lyftas utan säkerhet (156 § UL). På grund av de nuvarande 
bestämmelserna i 82 § UL saknar emellertid föreskriften om försäljning utan 
hinder av klagan över utmätningen aktualitet i det fallet att utmätning av 
fast egendom har överklagat!> av tredje man som har förvärvat egendomen 
av gäldenären. De regler beredningen föreslår i 81 § UL och 7 § FfL (jfr 
82 § resp. 5 § i molsvarande departementsförslag) medför, att situationen 
vid fastighetsulmätning blir en annan. Om någon annan än gäldenären vid 
utmätningen eller i samband med klagan över denna eller eljest i utmätnings
ärendet påstår sig vara ägare till fastigheten, skall öE, när skäl föreligger 
därtill, förelägga honom att inom viss tid instämma utmätningssökanden 
och gäldenären med påstående om bättre rätt till fastigheten. Om tvisten 
är av väsentlig betydelse, får fastigheten inte säljas innan den blivit slutligt 
avgjord eller tiden för väckande av talan gått ut. Dessa bestämmelser torde 
medföra, att om förvärvaren har överklagat utmätningen före den exekuti
va försäljningen, någon försäljning knappast kan komma till stånd innan 
äganderättsfrågan blivit löst. 

Departementschefen. Som framgår av det föregående har beredningens 
förslag till regler om utmätning av ägarhypotek i sak oförändrade tagits in i 
91 a §. Enligt dessa regler skall utmätning av ägarhypotek kunna föranleda 
beslut av ulmätningsmannen att den fasta egendomen, i vilken ägarhypote
ket gäller, skall tas i anspråk. Ett sådant beslut skall innebära att egendo
men skall anses utmätt. Liksom beredningen anser jag att det för gäldenär 
och borgenär i fråga om sådana beslut bör gälla en bestämd klagotid. I de
partementsförslaget har 1 mom. i denna paragraf sålunda utformats i sak
lig överensstämmels·e med beredningens förslag. 

Beredningen har föreslagit att det i ett nytt moment av paragrafen i 
tydlighetens intresse sk.all ~.lås fast att föreskrifterna om beslämd kla
gotid i 1 mom. endast avser klagan av gäldenär eller borgenär och att 
någon särskild klagotid inte gäller för tredje man. Enligt min mening 
är ett sådant förtydligande inte nödvändigt med tanke på den utformning 
som 1 mom. nu har och också får enligt ändringsförslaget. I deparlemenls
förslaget har alltså den av beredningen i nämnda hänseende föreslagna be
stämmelsen fått utgå. 
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Liksom beredningen anser jag emellertid att det i ett nylt moment i 
paragrafen bör föras in regler om hur besvär skall föras när tredje 
man gör giillande att han före utmätning av fastighet har förvärvat 
fastighelen av gäldenären. Vad beredningen har föreslagit i den delen 
anser jag böra godtas. I departementsförslaget har reglerna förts in 
som4mom. 

209 § 

Gällande rätt. Slutligt utslag som öE meddelar i mål som avses i 201 
eller 203 §, dvs. mål rörande klagan över utmätning eller över utmät
ningsmans fördelningsförslag, skall f. n. enligt denna paragraf ges på 
dag som har kungjorts genom anslag sist dagen förut.· Underrättelse 
om tiden då utslaget kommer att meddelas skall föras in i en för all
mänheten tillgänglig bok. Enligt föreskrift i 2 § kungörelsen (1967: 148) 
med vissa bestämmelser om öE:s verksamhet skall därjämte underrättelse 
om liden för meddelandet sändas till parterna senast samma dag. 

Lagberedningen. Beredningen framhåller att besvärstiden enligt 213 § 
1 mom. skall räknas från den dag då utslaget meddelades. Brister i syste
met för parternas underrättande kan därför leda till rättsförlust. Det nuva
rande anslagsförfarandet är inte någon tidsenlig delgivningsmetod. Den i 
administrativ ordning utfärdade bestämmelsen om meddelanden till par
terna får ses som ett försök alt t.v. undanröja de olägenheter som anslags
förfarandet för med sig. Ordningen med såväl anslag som särskilda medde
landen till parterna är emellertid mindre lämplig från bl. a. arbetsekonomisk 
synpunkt. Beredningen föreslår en föreskrift, att öE i mål som avses i 201 
eller 203 § genast skall sända sitt utslag till part som inte var närvarande 
vid utslagets meddelande. 

Departementschefen. Departementsförslaget överensstämmer i sak med be
redningens förslag. 

210 § 

Departementsclzefen. Det förhållandet att reglerna i 7 kap. om tvångs
förvaltning nu föreslås bli upphävda har föranlett att föreskrifterna i 1 mom. 
har ändrats till att inte längre innefatta åtgärden ställande under tvångs
förvaltning. 

211 § 

Departementschef en. Enligt 1 mom. åligger det öE att meddela besvärs
hänvisning när slutligt utslag ges eller auktion har hållits av honom eller 
när i annan ordning särskild försäljning av fastighetstillbehör har skett. 

I det föregående har jag i enlighet med beredningens förslag förordat att 
regler om försäljning av fastighet under hand förs in i FfL. Självfallet bör 
öE också efter en underhandsförsäljning av fastighet meddela underrättelse 
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om vad den som vill klaga över försäljningen har att iaktla. Den nämnda 
bestämmelsen har därför i departementsförslaget, liksom i beredningens 
förslag utformats så att den innefattar också underhandsförsäljning av fas
tighet. 

213 § 

Gällande riilt. 1 mom. innehåller f. n. bestämmelser om besviirstid när det 
gäller av öE meddelade utslag dels i fråga om fördelning av köpeskilling för 
fast egendom eller av behållen avkaslning av ulmätt faslighet vid tvångsför
valtning eller i övrigt, dels till följd av klagan över utmätning, eller över av 
utmiitningsman upprättat förslag till fördelning av köpeskilling för utmätt 
lös egendom. Besvärsliden är tre veckor från utslaget. 

I 2 mom. finns bestämmeher om besvärstid i fråga om auktion, som öE 
har hållit och beträffande t:mderhandsförsäljning av fastighetstillbehör. I 
dessa fall är besvärstiden tre veckor från försäljningsdagen. Samtidigt före
skrivs att besvär över borgenärsförteckning skall anföras i den ordning som 
är föreskriven för klagan öve:r utslag som öE meddelar i fråga om fördelning 
av köpeskilling. När besvären avser bestämmande av lägsta budet eller vill
koren för försäljningen skall de dock föras genom klagan över auklionen. 

I andra fall än som avses i 213 § är besvärstiden i fråga om beslut av öE 
tre veckor från det beslutet avkunnades muntligen för klaganden eller, om 
så inte har skett, från det han fick del av detta (214 §). 

Lagberedningen. De nuvarande heslänunelserna om besvärstid gäller oav
sett om klaganden varit närvarande eller inle när utslaget meddelades resp. 
när försäljningen skedde. :i\'ågon ändring i detta avseende föreslås inte. 
Med hänsyn bl. a. till förslagen om unclerhandsförsiiljning och om upp
hävande av reglerna om lvilngsförvallning anser beredningen dock vissa 
jämkningar i paragrafen vara påkallade. 

I beredningens förslag innehåller paragrafen Lre moment. I 1 mom. be
handlas fullföljden av talan mot vissa utslag i anledning av klagan över 
utmätningsmans förfarande, i 2 mom. överklagande av försäljning som verk
ställts av öE och i 3 mom. besvär över öE:s fördelningsutslag. I jiimförelse 
med gällande lag innebär förslaget att 1 mom. i paragrafens gällande lydelse 
har blivit uppdelat på 1 och 3 mom. 

Enligt 1 mom. i förslaget skall talan mot utslag i mål som avses i 201 eller 
203 § fullföljas inom tre veckor från den dag då utslaget meddelades. Be
stämmelsen blir Lillämplig i mål om utmätning, ianspråktagande av fastig
het enligt 78 § (jfr 91 a § i departemenlsförslaget), rättelse av utmätning 
enligt 77 § 2 mom. och fördelningsförslag som upprättats av utmätnings
man. Alla mål som rör klagan över utmätning faller under bestämmelsen, 
således också mål som rör klagan av tredje man. 

2 mom. i förslaget gäller besvär över auktion som öE har hållit eller 
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försiiljning som han verkslälll i annan ordning. Besviirstiden är tre veckor 
från försiiljningsdagcn. 

llere1lningen framhåller att de nuvarande besliimmclserna i 2 mom. om 
liesYiir över borgenärsförtcckning har gjorts till föremål för kritik. Bl. a. 
har tliinid framhållils all regeln kan föranleda det missförståndet, all fel 
i fräga om hcstiirnmande av lägsta budet eller annat villkor för försiiljning
en ailti1l måste göras giillande genom klagan över auktionen. En sådan Lolk
ning iir enligt beredningen inle rimlig. Den har också avvisats i praxis. I för
slngcl har hcstiimmclsen i sliillet givils det innehållet, att bcsYiir över sak
iigarförlcrkning som inlc avser upphiivande av auklionen inte får anföras 
annat iin i samband med klagan över fördelning av influtna medel. Be
slämmeisen a\"ses bli tilliimplig, vare sig auktionen lett till försiiljning eller 
inle. Har skyddsbeloppet satts för högt och auktionen på grund diirav avslu
tats mf'd förklaringen att försäljning inle kan iiga rum, är således den hor
gcniir ~om har inlett förfarandet enligt förslaget heriiltigad att överklaga 
auktionen och yrka upphävande av heslulet. 

Den i 3 mom. av beredningen upptagna regeln om klagan över ulslag i 
fråga om fördelning av köpeskilling eller andra medel medför i sakligt hän
seende endast den förändringen i förhållande till gällande rätt, att därunder 
inbegrips klagan över köpeskillingsfördelning efter fartygsauktion, som har 
hållits av öE. F. n. hör sistniimnda fall under 214 §. 

Remissyttrandena. Länsstyrelsen i Kopparbergs liin förordar all besvärs
tiden i de fall som avses i 213 § skall beräknas med utgångspunkt från elen 
dag då part har fått del av beslutet genom post- eller slämningsmannadel
givning eller genom att vara närvarande vid sammanlräde vid vilket beslutet 
har meddelats. Länsstyrelsen framhåller alt det genom en sådan ordning 
skulle uppnås en önskvärd överensstänunclse med övriga besvärstider som 
tillämpas av länsstyrelserna. 

Departementscliefen. Som beredningen framhåller medför förslagen att 
utmiilt fastighet skall kunna säljas under hand och att reglerna om tvångs
förvallning av fastighet skall upphävas behov av ändringar i denna para
grafs besliimmelser om besvärsticl. Beredningen har föreslagit att paragrafen 
i samband diirmed skall redigeras om och alt den nuvarande regeln i 2 morn. 
om besvär över borgenärsförleckning skall iindras. Jag ansluter mig till be
redningens förslag beträffande utformningen av paragrafen. 

l\'1ed anledning av vad länsstyrelsen i Kopparbergs län har, anföd i anslut
ning till beredningens förslag vill jag påpeka att kretsen av dem som kan 
anses ha klagorätt över beslut som avses i denna paragraf i allmänhet inte 
kan bestämmas så, att hesvärsticlen kan räknas från den dag klaganden har 
fått del av beslutet genom delgivning eller genom närvaro vid sammanträde 
då beslulet meddelas .• Jag vill också framhålla att det i mål som avses i 201 
och 203 §§, som t. ex. mål i anledning av klagan över utmätning, enligt den 
föreslagna lydelsen ay 209 § skall gälla att beslut av öE omedelbart skall 
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sändas till part som inte var närvarande när det meddelades. Härigenom 
skapas i fråga om den som lrn.n räknas vara part i målet en ordning som nära 
överensstämmer med vad som gäller för beslut som avses i 214 §. 

218 § 

Lagberedningen. Enligt 1 mom. kan hovrätten förordna om inhibition av 
utslag, som öE har meddelat, sedan besvär över utslaget har kommit in till 
hovrätten. :rvied hänsyn till ordalagen i bestämmelsen kan det sättas i fråga, 
om hovrätten också när en exekutiv försiiljning har överklagats kan inhibera 
verkställigheten. Enligt beredningens mening iir det önskvärt, alt lagtexten 
på denna punkt görs klarare. Som ett nytt 3 mom. i paragrafen har diirför i 
förslaget föreskrivits alt hovrätten, om besvär har anförts över försälj
ning som öE har verkstälJt, i den mån det finnes påkallat, äger förordna 
att fortsatt verkstiillighet t.v. inte får äga rum innan slutligt utslag med
delas. Ett sådant inhibitionsbeslut, som kan meddelas oberoende av yrkande, 
innebär bl. a. att köparen inte får tillträda fastigheten. Däremot medför be
slutet inte, alt fördelningssammanlrä<let skall ställas in eller alt köparen 
befrias från sin skyldighet .att vid sammanträdet fullgöra sin hetalnings
skyldighet. Försummar köparen alt betala, anses han inte ha fullföljt köpet. 
med de konsekvenser en sådan underlåtenhet har enligt 41 och 42 §§ FfL 
(jfr 42 och 43 §§ i motsvarnnde departementsförslag). Emellcrlid ger 46 § 
FfL (jfr 48 § i motsvarande departementsförslag) honom en möjlighet all 
frånträda köpet och återfå vad han betalt med riinta, om hindret för till
trädet inte hävts inom viss lid. Särskild talan får inte föras mot ho\Tällens 
beslut enligt 219 §. 

Remissyttrandena. Länssturelsen i Kalmar län anser att den av bered
ningen föreslagna bestämmelsen bör förtydligas så alt det klart framgår 
att hovrätts inhihitionsbeslut inte skall medföra att fördelningssmumantriidc 
slrnll inställas eller att köparen befrias från skyldighet att vid sammanträdel 
fullgöra sin betalningsskyldighet. 

Departementsclzefen. I likhet med beredningen anser jag att det genom ett 
tillägg till de nuvarande föreskrifterna i paragrafen hör klargöras, all hov
rått kan meddela beslut om inhibition när en försäljning som öE har genom
fört överklagas. Mot beredningens förslag i det avseendet och vad beredning
en har anfört i anslutning till detta har jag inte något alt erinra. Departc
mentsförslaget överensstämmer sålunda med beredningens förslag. 

:Med anledning av vad läns•tyrelsen i Kalmar län har anfört i sitt yttrande 
vill jag framhålla att bestämmelserna i 48 § FfL har en utformning av vil
ken det klart framgår att inhibitionsheslut som är en följd av att faslighets
försäljning överklagas inte medför att fördelningssammantr~i<le skall ställas 
in eller att köparen befrias från skyldighet att senast vid sammantriidel be
tala köpeskilling. 
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övergångsbestämmelserna 

Departementschef en. Lagen om ändring i UL bör självfallet träda i kraft 
samtidigt med JB och FfL, dvs. den 1 januari 1972. Detta anges i punkt 1. 
I övrigt innefattar förslaget övergångsbestämmelser i 13 punkter (punk
terna 2-14). 

Punkt 2. De nya bestämmelser om utmätt ägarhypotek som finns i 71, 74, 
91, 91 a och 91 b §§bör tillämpas även i sådana fall då utmätningen av ägar
h;ypolek har skett men försäljning inte har ägt rum före ikraftträdandet. Att 
visst undantag härifrån bör ställas upp framgår av punkten 4. När de nya 
beslämmelserna skall tillämpas beträffande sådant ägarh;ypotek i fast egen
dom som har tagits i mät före lagens ikraftträdande bör den tidsfrist för be
gäran att egendomen skall tas i anspråk som anges i 91 a § 2 mom. räknas 
från ikraftträdandet. Föreskrifter i nu nämnda hänseende har tagits in 
denna punkt i övergångsbestämmelserna. 

Punkt 3. Enligt 20 och 21 §§ JP skall panträttsbeslämmelserna i JB i 
princip äga tillämpning på fordringsinteckning i fast egendom som har 
beviljats före balkens ikraftträdande. Inteckningshandlingen skall dänid 
anses som ett pantbrev avseende det intecknade kapitalbeloppet. Enligt 27 § 
JP upphör emellertid inte det personliga betalningsansvaret på grund av in
teckningshandlingen i och med balkens ikraftträdande. 

Om intecknat skuldebrev pantförskrivs av ulmätningsman enligt de nya 
beslfönmelserna i 91 b §, hör eventuelll personligt hetalningsansvar upphöra. 
Denna punkt innehåller en bestämmelse om detta. I tillämpningsföreskrifter 
hör föreskrivas att skuldebrevet skall förses med anteckning alt det person
liga belalningsansvaret inte består efter en sådan pantförskrivning. 

Punkt 4. De nuvarande bestfönmelserna i 82 § UL bör fortfarande gälla 
beträffande fast egendom som har tagits i mät före ikraftträdandet. I 4 mom. 
av nämnda paragraf finns f. n. vissa bestämmelser om ulmälning av rätt till 
andel i inteckning. Dessa bestämmelser bör också tillämpas i fall då andel 
i inteckning har utmätts före nya lagens ikraftträdande. 

Punkt 5. Enligt denna punkt skall bestämmelserna i 86 § i dess föreslagna 
lydelse äga motsvarande tillämpning i fall då intecknad fordran före ikraft
trädandet har fastställts till betalning ur fast egendom. 

Punkt 6. Enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till FfL skall gälla 
att de nya bestämmelserna beträffande förberedande åtgärder inför exekntiY 
fastighetsförsäljning skall tillämpas även om försäljningen skall ske först 
efter lagens ikraftträdande. 

De förberedande åtgärder som enligt nu giillande bestämmelser ankom
mer på utmälningsmannen avser framför allt beskrivning och värdering a\' 
utmätt fast egendom. Dessutom finns i 56 a § UL vissa föreskrifter om vad 
utmätningsmannen skall göra efter utmätning av fast egendom. De nu 
niinmda åtgärderna bör utmätningsmannen fullgöra, även om försäljningen 
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av egendomen skall ske först efler det att FfL och lagen om ändring i UL 
har trätt i kraft. Därefter bör han överlämna ärendet till öE. 

Pmzkl 7. Har auktion på fast egendom ägt rum före ikraftträdandet, bör 
äldre beslämmelscr i fråga om inropares förpliktelser samt om köpeskillings
fördelning och vad som har samband därmed tillämpas. Föreskriften omfat
Lar också reglerna om panl eller borgen och realisation därav. 

Siirskilda övergångshcslämmelser betriiffande ändringarna i 139 och 
154 §§har ansetts påkallade. JDc återfinns i punkterna 8 och 9. 

Punkt 8. I denna punkt har tagits in en särskild föreskrift som anger att 
139 § i iildrc lydelse skall tillämpas när konkursansökan har givits in före 
ikraftträdandet. 

Punkt 9. Bclräffande 154 §har i denna punkt föreskrivits att äldre lydelse 
skall tillämpas om fördelningsförslug har lagts fram av ulmiitningsman eller 
beslut har meddelats av öE före ikraftträdandet. 

Punkt 10. Har tvångsförvaltning begärts före ikraftträdandet, bör den fort
gå. Föreskriften härom gäller samlliga bestämmelser om tvångsförvaltning 
som nu finns i 7 kap. samt :39, 40, 51, 80 och 81 §§. Vidare omfattar före~ 
skriflcn äldre lags bestämmelser om fördelning av vad som flyter in under 
tvångsf0rvaltning. 

l'unl.-t 11. Vad som i 184 §i dess nya lydelse siigs om kvarstad på avkast
ning sk~1ll enligt denna punkt giilla också ränta av fast egendom som utgår 
på grund av äldre utfästelse. 

J>11nl:t 12. I denna punkt har föreskrivits att 201 § 4 mom. inte är lill
liimplig när fast egendom har ulmätts före lagens ikraftträdande. Vidare 
har förts in föreskriften att bestämmelserna i 209, 211, 213 och 218 §§ i sin 
nya lydelse inte har tillåmpning när öE har meddelat ulslag eller verkställt 
försäljning före lagens ikraflträdande. 

Punkt 13. På motsvarande sätt som i punkt 9 i övergångsbestämmelserna 
till FfL har i förevarande punkt föreskrivils alt reglerna i 88 c § UL belrM
fande tidsfrister och anstånd vid utmätning och vid förstiljning av utmätt 
egendom inte skall vara tillämpliga vid indrivning av böler m. m. 

l3elriiffancle bestiimmclserna om fiirsäljningstider i 88 c § kommer i övrigt 
all gälla att de blir tillämpliga, om försäljning inte har skett före ikraftträ
dandet. Uppskov och anslånd som beslutats eller medgetts dessförinnan gäl
ler äYen om de sträcker sig ni.över tidpunkten för ikraftträdandet. 

Punkt 14. I denna punkt har tagits upp en övergångsbestämmelse som på 
scclrnnligt sätt anger hur hänvisningar till UL skall tolkas. 

3.3 FörJ;)aget tiU lag om ändring i lagsökningslagen 0946: 808) 

Dcpartcmentschefen. Som rramgår av vad som har anförts i det föregående 
för:mledcr panträttskonstruktionen i JB viss ändring i Jagsökningslagcn (LL). 
Ändringen avser de bcsliimmclser som nu finns i 1 § andra stycket och som 
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öppnar möjlighet att lagsökningsvägen få intecknad fordran fastställd lill be
Lalning ur intecknad egendom. Den ändring som föreslås i 1 § medför att be
stiinnnelserna i 3 och 13 §§får jämkas i vissa avseenden. 

I 17 .§andra stycket LL föreskrivs nu att beträffande delgivning av lagsök
ningsutslag, som innebiir alt borgenärs talan har bifallits, skall gälla vad i 
HB iir föreskrivet om delgivning av tredskodom. Hänvisningen till RB avser 
33 kap. 4 §, enligt vilken bl. a. giiller att tredskodom som innebär faslstiil
lande av intecknad fordran till betalning ur fast egendom, tomträtt eller vat
tenfallsrätt skall delges genom rättens försorg om inte delgivningen efter 
rättens prövning i stället anförtros part. Alt tredskodom och lagsökningsul
slag som innefattar betalningsfastställelse i fast egendom som regel skall del
ges genom riittens försorg är betingat av att talan mot sådana domar och ut
slag förs genom ålervinning och att åtcrvinningstiden räknas från delgivning 
av domen eller utslaget. Genom de nämnda föreskrifterna i LL och RB ska
pas en grund för alt beräkna den tidpunkt då enligt 86 § UL den utmätnings
,·erkan som är förbunden med domen eller utslaget skall vara förfallen. 

l\fot bakgrunden av sitt förslag att domstols beslut inle skall ha utmät
ningsverkan har lagberedningen föreslagit att 17 § andra stycket LL skall 
upphävas och att vad som i 33 kap. 4 § RB sägs om delgivning av tredskodom 
som innebiir betalningsfastställelse skall utgå (jfr beredningens förslag till 
Jag om ändring i RB). 

I det föregående har förordats att domstols beslut att fordran skall utgå 
med särskild förmånsrätt i fast egendom skall ha utmälningsverkan. Före
skrift härom har tagits in i 77 a § i departementsförslaget till lag om änd1·ing 
i UL. Enligt de föreslagna ändringarna i 86 § UL skall ntmätningsverkan lik
som nu när det gäller betalningsfastslällelse förfalla, om framställning om 
försäljning inte görs hos öE inom två månader från det rättens beslut vann 
laga kraft. ~led hänsyn härtill bör den nuvarande ordningen för delgivning 
av lagsökningsutslag och tredskodom som innebär betalningsfastställelse i 
stället gälla beträffande tredskodom eller utslag varigenom fordran fastställs 
att utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom. Detta uppnås genom att 
17 § LL i departementsförslaget lämnas oförändrad, medan ändring före
slås i RB: s bestämmelser om delgivning av tredskodom. 

1 § 

Gällande .rätt. Enligt första stycket i denna paragraf får gäldenär lagsökas 
för fordran som grundar sig på skriftligt fordringsbevis och är förfallen till 
betalning. I andra stycket ges horgenår som för sin fordran har inteckning 
möjlighet att genom lagsökning söka betalning ur den egendom vari inteck
ningen gäller. Föreskriften avser alla olika former av inteckning i egendom, 
dvs. inte bara inteckning i fast egendom, tomträtt och vatlenfallsrått utan 
också inteckning i vanliga fartyg och luftfartyg samt företagsinteekning. 
Som förut nämnts har emellertid endast lagsökningsutslag som avser betal-
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ningsfaslställelsc i fast egendom, tomträtt och vattenfallsrätt ulmätningsvcr
kan, jfr 77 a § UL samt 4 kap. 27 § och 5 kap. 2 §lagen (1907: 36 s. 1) om 
nyttjanderätt till fast egendom. 

Av 1 § LL framgår sålunda att lagsökning kan avse såväl personlig fordran 
mot viss gäldenär som rätten till betalning ur viss egendom, om denna rätt 
grundar sig på inteckning. Lagsökning kan emellertid inte anviindas för alt 
faslslälla, hurtIVida fordran som utan inteckning är förenad med förmåns
rätt i fastighet, dvs. förmånsrätt enligt 17 kap. 6 § HB, får tas ut ur fastighe
ten. I den mån det i sådana fall föreligger personligt betalningsansvar som är 
grundat på skriftligt fordringsbevis kan emellertid lagsökning äga rum enligt 
1 § första stycket LL. 

Lagberedningen. Beredningen utgår från att det också i fortsättningen lik
som f. n., skall fordras skriftligt fordringshevis för att vanlig lagsökning skall 
kunna anv~indas. Borgenär som till säkerhet för fordran har pantbrev i fast 
egendom måste sålunda för att kunna gå till lagsökning kunna åberopa en 
skriftlig omslagsrevers. Beredningen finner det antagligt, att borgenären ef
ter det att JB har genomförts regelmässigt kommer att begära lagsökning hos 
gäldenären personligen på grund av omslagsrevers för att i den ordningen få 
konstaterat alt han har förfallen fordran enligt reversen. En sådan lagsök
ning faller utan vidare in under första stycket i 1 § LL. 

Sannolikt vill borgenären i lagsökningsmålet också få fastställt, att han 
har panträtt i fastigheten. Vanligen är den som personligen svarar för om
slagsreversen även ägare till fastigheten. Talan om fastställande av det per
sonliga bclalningsansvaret och talan om förklaring att fastigheten svarar för 
fordringen kan då riktas mot och delges en och samma person. Ägaren av den 
intecknade fastigheten iir emellertid inte alltid personligen betalningsansva
rig för omslagsreversen. Det kan då inte mot honom riktas annan talan än så
dan som avser alt fastighetrn skall förklaras svara för fordringen. Liksom 
hittills bör det sålunda finnas möjlighet att genom lagsökning väcka talan 
diirom även utan samband med fastställande av personligt bctalningsansvar. 

Panträttskonstrnktionen i .JB finner beredningen böra medföra att man, vid 
bifall till sökandens talan, undviker det nuvanmde ullryckssättet, enligt vil
ket intecknad fordran fastsliills till betalning ur den intecknade egendomen, 
Yilket ger sken av att det är fråga om en självstiindig fordran som får tas ut 
ur fastigheten. Beredningen framhåller också att det ofta inte blir möjligt alt 
i lagsökningsulslaget fixera något slutligt belopp som får tas ut med för
månsrätt i fastigheten. Där·~mot kan fastställas, i vad mån det föreligger 
pantförskrivning som kan leda till att foi·dran får tas ut med de begräns-. 
ningar som kan följa enligt lag. Bifall till yrkande som avser att få konstate
rat att viss fastighet svarar för förfallen fordran bör enligt beredningen så
lunda framdeles gå ut på en förklaring, alt fordringen skall på grund av in
teckning utgå med förmånsrätt i fastigheten i den omfattning som gäller en
ligt lag, dvs. enligt 6 kap. JB och det regelsyslem som kommer att anknyta 
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därtill. I ordinära fall, då även personligt belalningsansvar görs gällande, 
skall rätten konstatera, att borgenären A har förfallen fordran mot gäldenä
ren B på beloppet X jämte ränta m. m. och alt pantbrev i B:s fastighet har 
pantförskrivits för fordringen m. m., samt därefter dels ålägga B att utge be
loppet X m. m. till A dels förklara, att den fordran, för vilken pantförskriv
ning föreligger, skall på grund av närmare identifierat pantbrev utgå med 
förmånsrätt ur fastigheten i den mån det är förenligt med 6 kap. JB. Bered
ningen föreslår att andra stycket av denna paragraf i LL avfattas så att lydel
sen passar till vad som kan antas bli det ordinära vid lagsökning för ford
ran som är förenad med panträtt i fast egendom. Enligt förslaget får ge
nom lagsökning prövas huruvida förfallen fordran skall på grund av inteck
ning utgå med förmånsrätt i viss egendom, om borgenären har skriftliga be
vis. Den ändrade lydelsen är enligt beredningen också användbar för det fal
let att htgsökning enbart avser fastighetens ansvar. Beredningen anser den 
också vara godtagbar, om lagsökning grundas på inteckning i fartyg eller 
luftfartyg jämte reservdelar eller företagsinteckning. 

Svaranden i lagsökningsmål betecknas enligt gällande lag som gäldenär 
även niir det är fråga om talan som endast giiller faststiillande av fordran till 
betalning ur fastigheten. Detsamma giiller andra fall av betalningsfaststäl
lelse som avses i 1 § andra stycket. Terminologin kan enligt beredningen vara 
försvarlig, när det, såsom enligt gällande lag, alltid förutsätts att inteckning 
beYiljas till säkerhet för visst skuldebrev. ::Vlcd det sys lem som finns i JB kan 
det knappast godtas att utan vidare beteckna fastighets ägare som gäldenär 
enbart därför att viss fordran är förenad med panträtt i fastigheten. Bered
ningen anser, att man måste redaktionelll ta konsekvenserna av ~ad som nu 
sagts i terminologiskt hänseende. Beredningen har därför till denna paragraf 
i LL fogat ett nytt stycke som anger att vad i lagen sägs om gäldenär i fall då 
fråga är om inteckning i egendom skall gälla ägaren av den intecknade egen
domen. 

Departementschefen. I den allmänna motiveringen har jag behandlat frå
gan hur lagsökningsförfarandet bör utformas för att det också i fortsätt
ningen skall yara möjligt alt genom lagsökning få fastighetsexckution till 
stånd. Därvid har jag förordat att lagsökningsutslag varigenom fordran för
klaras vara förenad med panträtt i fastighet skall ha den verkan att fastighe
ten skall anses utmätt. Regler om detta har tagits upp i 77 a § i departements
förslaget till lag om ändring i UL. Samtidigt har jag framhållit att det som 
förutsättningar för att fordran i lagsökningsmål skall förklaras vara förenad 
med panträtt måste gälla att skriftligt fordringsbevis företes samt att pant
brev har pantförskrivits i fordringsbeviset eller genom särskild skriftlig 
handling som företes under lagsökningsförfarandet. Jag har i samband 
därmed uttalat att det enligt min mening inte är nödvändigt att borgenär som 
i lagsölmingsmål styrker sin fordran och panträtt genom skriftligt fordrings
beYis och skriftlig pantförskrivning av visst pantbrev också företer själva 
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pantbrewt i arnlra fall än då gäldenären (fastighetsägaren) gör invändning 
mot panträtten. 

Den ordning som jag sålunda förordat behöver enligt min mening inte för
anleda någon saklig avvikel:;;e från beredningens förslag till ny lydelse av 
andra stycket av förevarande paragraf i LL. I departemenlsförslaget har före
skrivits att, om borgenären har skriftliga bevis, genom lagsökning får prövas 
huruvida förfallen fordran skall på grundval av inteckning utgå med för
månsrätt i viss egendom. 

De skriftliga bevis som borgeniiren skall förete är i enlighet med vad jag 
nyss nämnde, i fråga om fast egendom - vartill i detta sammanhang riiknas 
även tomträtt - skriftligt fordringsbevis och, om inte redan där skett pant
förskrivning av pantbrev i fm;tighet för fordringen, särskild skriftlig h:mrlling 
som utvisar alt sådan pantförskrivning har ägL rum. Om panträtten bestrids 
under förfarandet, får borgenären dessutom styrka sitt innehav av pantbre
vet. ::\är det gäller annan intecknad egendom än fast egendom, dvs. vanliga 
fartyg, Juflfartyg och reservdelar till luflfartyg samt företagsinlccknad egen
dom, innebiir förslaget inte någon ändring i fråga om handlingar som skall 
företes i lagsökningsmål. Självfallet måste, liksom alltid vid lagsökning, för
utsättas att fordringen är förfallen till betalning. 

På motsvarande siitl som nu bör borgeniir, som har personlig fordran en
ligt fordringsbevis och panträtt för fordringen i fastighet till följd av pant
förskriYning av pantbrev, i samma lagsökningsmål kunna få fastställt eld 
personliga betalningsansvard och att fordran skall utgå ur fastigheten. I så
<lant fall komme~· beträffande det personliga betalningsansvarct första styc
ket av förevarande paragraf att vara tillämpligt medan det föreslagna andra 
stycket får tillämpas betriiffande faslsUillande av fastighetens ansvar. Vanli
gen torde det, som beredningen framhåller, vara så all den som personligen 
svarar för fordran också iir ägare till fastigheten. Emellertid kan det också 
inträffa all ägaren av den intecknade fastigheten inte i:ir personligen betal
ningsskyldig. I så fall får talan föras både mot den hetalningsskyldige gälde
nären och mot fastighetsägaren. 

Enligt förslaget iir det också möjligt att genom lagsökning få fastställt att 
fastighet sYarar för fordran som är förenad med panträtt i fastigheten utan 
alt personligt betalningsansrnr för fordringen samtidigt fastställs. Denna 
möjlighet slår öppen såväl i fall då borgenären aYStår från att väcka talan om 
fastställelsc av personligt betalningsansvar som då sådant ansvar inte före
ligger, t. ex. som följd av att delta är preskriberat. 

Vad beredningen har anfört beträffande utformningen av lagsökningsut
slag som innebär alt fordran fastställs att utgå med panträtt i fastighet för
anleder ingen erinran från min sida. Om sådant utslag har utmätningsvcr
kan bö1· detta emellertid ocl•så anmiirkas i utslaget på samma sätt som nu 
sker niir intecknad fordran fastställs till betalning. 

Enligt 8;) § UL giiller nu alt rätten, niir intecknad fordran har fastställts 
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till betalning ur fastighet, skall sända bevis härom till inskrivningsdornaren 
och öE. :Min avsikt är alt motsvarande föreskrifter beträffande domstols be
slut, som innebär att fordran fastställs att utgå med panträll i fastighet, skall 
meddelas i tillämpningsföreskriftcr. 

Den ändrade lydelsen av 1 § andra stycket som nu föreslås medför, som för
ut har antytts, inte någon ändring i förfarandet när borgenär begär att det 
lagsökningsvägcn skall faststiillas att intecknad egendom av annat slag iin 
fast egendom och tomlrätt skall svara för fordran. Emellerlid torde utslaget i 
sådana fall böra ges en utformning som ansluter till lagrummets ordalydelse. 

I clt nytt tredje stycke av förevarande paragraf i LL har i enlighet med he
redningens förslag tagits upp, att vad som i lagen siigs om giildeniir när fråga 
är om inteckning i fast egendom skall gälla ägaren av egendomen. 

3 och 13 §§ 

Deparlcmentsclzefen. I departemcntsförslaget har dessa paragrafer jäm
kats så att hcslämmelserna bringas i övcrenssliimmelse met! den förC'slagna 
lydelsen av 1 § andra stycket. 

övergångsbestämmelser 

Lagberedningen. Ändringarna i LL hör träda i kraft samtidigt med .JB. I 
lagsiikningsmål skall iakttas de materiella regler som följer av öwrgångs
hcstfönmelscrna till JB. Den nya lydelsen måste anses rymma iivcn fall då äld
re inteckning åberopas och rättsverkningarna av den äldre inteckningen skil
jer sig från rältsverkningarna av pantbrev. 

Del kan förekomma, alt äldre inteckningshandling ligger som pant för 
muntli.g fordran. Enligt gällande lag kan i sådan[ fall lagsökning äga rum på 
grund av inteckningshandlingen, om ansökningen riktas mot fastigheten. Be
redningens förslag till änclring av LL utgår däremot från att lagsökning inte 
kan äga rum ulan alt själva fordringen liksom panlförskrh·ningen grundas 
på sin·iftligt fordringshcvis. Beredningen föreslår, att clet ges en öwrgångs
bcstämmclsc, enligt vilken i nämnda fall lagsökning enligt 1 § andra stycket 
i dess nya lydelse får göras med åberopande av inlcckningshandlingcn. Här
vid rörutsätts, att sökanden uppger beloppet av sin muntliga fordran. Om det 
görs invändning som rör fordringen eller pantförskrivningen och invänd
ningen inte kan lämnas utan avseende, är borgenärens rätt alt anse som stri
dig och målet skall hänskjutas till rättegång. Om borgenär åter har fordran 
som grundas på själva inteckningshandlingen, är det utan vidare klnrl, alt 
lagsökning även framdeles kan grundas på handlingen. Detta gäller även om 
inteckningshandlingen inte är förenad med personlig fordran utan endast 
ger en rätt till betalning ur fastigheten. Inteckningshandlingen utgör dfr 
skriflligt bevis om fordringsförhållandet. 

Xwn mål som inkommit före nya Jagens ikraftträdande bör i övrigt prövas 
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enligt nya lagen. Detta innebär enligt beredningen inte någon annan ändring 
iin att en försiktigare formulering än f. n. bör iakttas vid bifall till ansökan 
enligt 1 § andra stycket. 

Departemenlsc11efen. I departementsförslaget har övergångsbestämmel
serna tagits upp i enlighet med beredningens förslag. 

3.4 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

Genom prop. 1970: 13 har Kungl. Maj :t föreslagit riksdagen alt antaga 
bl. a. förslag till lag om ändring i RB. Förslaget har antagits av riksdagen och 
skall träda i kraft den 1janmi.ri1971 (lLU 17, rskr. 101). 

I det antagna förslaget till lag om ändring av RB har föreskrifter om del
givning av tredskodom tagits in i 33 kap. 5 §. Enligt dessa föreskrifter gäller 
bl. a. att tredskodom som incebär att intecknad fordran fastställs till betal
ning ur fast egendom, tomtriitt eller vattenfallsrätt skall delges genom rät
tens för~org. 

Som har framhållits i anslutning till förslaget till lag om ändring i lagsök
ningslagen bör den nämnda föreskriften ändras med hiinsyn till att det nu 
föreslås iindrade regler beträffande domstolsbesluts utmätningsverkan. I de
parlementsförslaget har i enlighet härmed föreskrivits alt tredskodom som 
innebär att fordran fastställs att utgå med särskild förmånsrätt i fast egen
dom eller tomträtt skall delges genom riittens försorg. Med tanke på att enligt 
.JB valtenfallsrält inte vidare skall kunna upplåtas men kommer att vara 
kvar på grund av äldre upplåtelser har bestämmelse om tredskodom som rör 
sådan rätt tagits in som en öwrgångsbeslämmelse. 

3.5 Förslaget till lag om ändring i konkurslagen (1921: 225) 

Departcmentschef en. De förslag till lagar om exekutiv försäljning av fast 
egendom (FfL) och om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. (LfL) samt 
om ändring i UL som nu läggs fram påkallar vissa ändringar i KL. Ändringar 
i KL föranleds också av det förslag till förmånsrältslag (FRL) och därmed 
sammanhängande lagändringar som jag avser alt senare denna dag anmiila 
för remiss till lagrådet. 

Lagberedningens förslag till iindringar i KL, som har utarbetats med ut
gångspunkt från bl. a. av beredningen upprättat förslag till förmånsrättsord
ning (FH.0), har vid remissh~handlingcn i allmänhet godtagits eller lämnats 
utan erinringar. Departementsförslaget överensstämmer också i sak väsentli
gen med vad beredningen har föreslagit. Vissa ändringar i beredningens för
slag har nödvändiggjorts genom att förslaget till förmånsrättslag i redaktio
nellt hiinseende avviker från FRO. 

Departementsförslaget till lag om iindring i KL innebär att 4 och 68 §§ 
upphävs samt att 24, 29, 31, 33, 70, 71, 76, 78, 138, 143, 195 och 216 §§ändras. 
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4 § 

Gällande rätt. I 17 kap. 5 §första stycket HB tillerkänns hyresvärd särskild 
förmånsrätt för hyresfordran som inte har förfallit till betalning tidigare än 
ett år före utmätning eller ingivande av konkursansökan. Hyresvärden har 
också förmånsrätt för kosl under de sista månderna av hyrestiden liksom för 
ersätlning för skada på den förhyrda lägenheten. Förmånsrätten gäller i hy
resgästen tillhöriga lösören som finns inom fastigheten. 

Enligt 17 kap. G §första stycket HB har jordägare förmånsrätt för arrende 
eller avgäld som skall utgå till honom samt för belopp motsvarande utskyld 
eller annan avgift som åligger honom men hade bort erläggas av arrendatorn. 
Förmånsrätten avser dock inle fordran som har förfallit tidigare än ett år 
före utmätning eller ingivande av konkursansökan. Vidare gLiller förmåns
rätt i fråga om ersällning för husröta och vanhävd. Här är någon tidsbe
griinsning emellertid inle föreskriven. Slutligen har jordiigaren förmånsrätt 
för lega och ersättning för kreatur, redskap och annat som jordägaren läm
nat arrendatorn för egendomens bruk. Belriiffande lega gäller den förut an
givna ettårsbegränsningen. Förmånsrätten gäller i arrendatorn tillhöriga lös
ören som finns på fastigheten. 

Enligt 2 kap. 42 § lagen ( 1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom 
har jordiigaren retenlionsrält. 

l 4 § KL finns f. n. särskilda konkursgrunder som anknyter till de nämnda 
reglerna om jordägares och hyresvärds förmånsriitt. Som konkursgrunder 
anges sålunda dels att lös egendom, i vilken förmånsrätt tillkommer jord
ägare enligt 17 kap. 6 § första stycket HB, tagits i mät dels att sådan egendom 
eller egendom, i vilken hyresvärd har förmånsrätt enligt 17 kap. 5 § första 
stycket HB, har sålts genom skriftlig avhandling med villkor att säljaren 
skall få behålla egendomen i sin vård, s. k. lösöreköp. Gäldenären skall i dessa 
fall på borgenärens yrkande försättas i konkurs, om han inte visar att den 
övriga egendom som borgenären har förmånsrätt i är tillräcklig för betalning 
av hans fordran. 

Lagberedningen. Avsikten med 4 § J\:L är att ge jordi-igare och hyres\·iird 
ett skydd mot att säkerheten som han har i arrendatorns eller hyresgästens 
egendom urholkas genom att denna tas i anspråk för andra borgenärers fonl
ringar. 

Jordägares retentionsräU kan utövas endast i samband med arrendatorns 
avflyttning. Om jordägaren inte har exekulionstitel för sin fordran, skulle 
han inte utan konkurs kunna hindra att egendom, vari han har förmånsrätt, 
under arrendets bestånd undandrogs honom. Utan att ha retentionsri:itt rnr 
han nämligen inte del av köpeskillingen för exekutivt såld egendom, om inte 
utmätning äger rum också för hans fordran. Till förekommande av denna 
oliigenhet har jordägaren genom 4 § KL lJeretls möjlighet all få arrendatorn 
försall i konkurs. I konkursen kan han på \'anligt siitt bevaka sin fordran 
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med förmånsrätt. Eftersom hyresvärds retenlionsriitt kan utövas under hy
restidens gång och borgenär med retentionsrätt då kan få sin förelrädesrält 
beaktad ''id utmätning för annans fordran har ett motsvarande skydd inte 
ansetts behih·ligt för hyresvärd. 

Om arrendator eller hyresgäst säljer egendom enligt bestämmelserna i 
184;) års lösöreköpsförordning kan jordägarens och hyresvärdens retentions
och förmånsrätt äventyras. En sådan försäljning blir nämligen enligt huvud
regeln i 3 § i förordningen gällande mot säljarens borgenärer, sedan köpeav
talet har företetts hos rätten. och 30 dagar därefter förflutit utan att utmät
ning har skelt eller konkursansökan gjorts. Det kan vara svårt för jordägare 
eller hyresviird alt utverka utmätning eller konkurs på vanliga grunder inom 
denna tid och därigenom hindra verkningarna av lösöreköpet. Detta utgör 
bakgrunden till det skydd som i 4 § KL tillerkänts jordägare och hyresvärd 
med anledning av försäljning genom lösöreköp. 

Beredningen framhåller att de förmånsriUter som nu finns i 17 kap. 5 § 
första stycket eller G § första slyckcl HB i viss omfattning ersätts av förmåns
riitl enligt 7 § 1) FHO. Sådan förmånsrätt skall giilla också vid utmätning. 
Beredningen ämnar föreslå dt hyresvärds och jordägares retenlionsrält upp
hiivs. I stället avser beredningen föreslå rätt till omedelbar utmi-itning för hy
resYiird eller jordägare som har klar och förfallen fordran mot hyresgiist eller 
arrendator. Beredningen anser, att de speciella konkursgrunderna i 4 § KL 
diirmed kan undvaras, och föreslår, alt paragrafen upphiivs. Denna ändring 
överensstämmer med de principer om vilka man preliminärt har enats vid 
det nordiska samarbetet på konkursrättens område. 

Dcpartcmcntscl1efen. Frågan om jordägares och hyresvärds förmånsriitt 
för fordran på arrendeavgift eller hyra, liksom frågan om dem tillkommande 
retentionsrätt, kommer jag att ta upp till utförlig behandling i samband med 
att jag senare denna <lag föreslår att till lagrådet skall remitteras förslag till 
förmånsrättslag m. m. I detta sammanhang kan jag därför inskränka mig 
till all nämna att jag då avser att i enlighet med beredningens förslag förorda 
alt förmånsrätten skall begränsas till att gälla fall då hyres- eller arrende
nylal avser lägenhet eller jord som är avsedd att användas i näringsverksam
het, i vilken företagsinteckll"ing kan meddelas (5 § första stycket FRL). För
månsrätten skall omfatta lös egendom som hör till verksamheten. Vidare vill 
jag nämna att jag, likaledes i enlighet med beredningens förslag, förordar att 
jordägares och hyresvärds retenlionsrält avskaffas. Däremot har jag inte 
ansett mig kunna biträda beredningens förslag att jordägare och hyresvärd 
som har fordran mot hyresgäst eller arrendator skall ha rätt till omedelbar 
utmätning. 

Ä wn om jag inte avser att följa beredningens förslag att jordägare och hy
resvärd skall få rätt till omedelbar utmätning i vissa fall, anser jag att de sär
skilda konkursgrunderna som nu finns i 4 § KL kan undvaras. Liksom be
redningen föreslår jag alllså att paragrafen upphävs. 
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24 §. 

Gullande rätt. I 23 § KL regleras möjligheten för borgenär att få utmätning 
till stånd när giildenärcn är försatt i konkurs. Enligt huvudregeln i första 
stycket får utmålning för gfrldenärens skuld efter konkursbeslutet inte ske i · 
egendom som hör till konkursboet. Skulle utmälning äga rum i strid mot re
geln, saknar utmätningen verkan. Från regeln att utmätning inte får ske görs 
i andra stycket av paragrafen undantag för fordran med panträtt i fast eller 
lös egendom. Borgenär med sådan fordran kan alltid få utmätning av egen
dom som utgör säkerhet för fordringen. 

Hegler om utmätningsförfarande som pågår när gäldenären råkar i kon
kurs finns i 24 § KL. Enligt första stycket i denna paragraf gäller alt, om 
egendom före beslut om konkurs har blivit utmätt för fordran för vilken bor
genären hade panträtt i egendomen, verkställigheten skall fortsätta utan hin
der av konkursen. Andra och tredje styckena i 24 § avser fall, då utmälnings
sökandens fordran inte är säkrad genom panträtt eller därmed likställd 1'e

tentionsriitt. 
I andra stycket regleras förfarandet, när utmätning skett av fast egendom, 

vanliga fartyg, luftfartyg, gods i fartyg eller luftfartyg eller intecknade re
servclelar till luftfartyg. Verkställigheten skall fortgå, om inte konkursförval
taren före egendomens försäljning enligt 68 § gör framställning om alt den 
skall instiillas. 

Beträffande utmätning av annan lös egendom än som avses i andra stycket 
föreskrivs i tredje stycket av 24 § att utmiitningsmannens befattning med 
egendomen skall upphöra, om den inte har blivit såld före konkursbeslutets 
meddelande. I stället får förvaltaren sälja egendomen enligt föreskrifterna i 
KL. För att få betalt ur egendomen blir då utmätningsborgenären hänvisad till 
reglerna om bevakning och utdelning i konkurs. Som konkursborgenär kan 
han göra gällande den förmånsrätt som följer med utmätning, om förmåns
rätten inte har förfallit enligt 17 kap. 8 § HB. 

Om utmätning och försäljning av den utmätta egendomen har hunnit ske 
före konkursbeslutet men redovisning eller fördelning av influtna medel 
återstår, skall verkställigheten i utmätningsärendel alltid fortgå i de fall som 
avses i 24 § första och andra styckena. Detsamma torde gälla i fall som avses 
i paragrafens tredje stycke. Redovisning eller fördelning anses därvid skola 
ske enligt de vanliga föreskrifterna i UL. Om utmätningsborgenären inte har 
pant- eller därmed jämstiilld retentionsrält i egendomen, har han emellertid 
riitt att uppbära betalning endast under förutsättning att utmätningen ägt 
rum mer än en månad eller, om utmätning ägt rum för makes fordran, ett 
år före konkursansökningen. Om ackordsförhandling har föregått eller gäl
denären har avlidit, gäller speciella frister (jfr 17 kap. 8 § och 9 § 3 mom. 
HB). Om utmätning ägt rum senare, skall vad som belöper på utmätningssö
kandens fordran tillsammans med eventuellt överskott vid försäljningen re-
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dovisas till konkursförvaltaren. Utmätningssökanden får sedan göra sin ford
ran gällande i konkursen utan anspråk på någon förmånsrätt i anledning av 
utmätning. 

Om utmätningsförfarandet avbryts enligt bestämmelserna i 24 § andra el
ler tredje stycket KL, innebiir delta inte, alt utmätningen blir utan verkan. 
Bl. a. anses att uhnätningsförfarandet skall återupptas, om egendomen inle 
blir såld under konkursen. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår inte någon ändring i 23 § KL. Där
emot finner beredningen ändringar i 24 § KL vara påkallade med hänsyn till 
de nya regler om utmätning av ägarhypotek i fastighet som har tagits upp i 
78 § i beredningens förslag till lag om ändring i UL (jfr 91 a § i motsvarande 
departementsförslag). Dessa regler innebär alt den som har fått utmätning 
för ägarhypotek skall kunna begära att fastigheten tas i anspråk. Denna 
form av verkställighet bör enligt beredningen få forlgå efter elt konkursut
hrott under samma förutsäHningar som när annan utmätning har ägt rum. 
Beredningen påpekar vidare att i FRO inte finns någon motsvarighet till fö
reskrifterna i 17 kap. 8 och!) §§ HB alt utmätning förfaller när konkurs in
träffar inom viss lid därefter. Detta gör vissa ändringar i 24 § KL önskvärda. 

Beredningen föreslår, alt wm första stycke i 24 § tas upp en allmän regel 
som förutsätter att, när utmätning skett före konkursen, verkställigheten 
skall fortgå, om del inle görs någon begäran om att den skall uppskjutas el
ler, i fall som anges i tredje stycket helt avbrytas. Begäran om uppskov skall 
kunna göras av förvaltaren eller av borgenär vars rätt beror därav. För alt 
uppskov skall beviljas skall enligt förslaget krävas, att det är behövligt för alt 
borgenärers riilt skall kunna tas tillvara eller alt i övrigt synnerliga skäl före
ligger. Särskilt när fast egendom har blivit utmätt finner beredningen det 
kunna vara ~rngeHiget, alt auktion uppskjuts för att lönefordringar skull 
kunna bevakas. Bevalmingssammanträde och auktion kan före konkursens 
början ha utsalts att hållas strax därefter. Auktionen bör då regelmässigt 
ställas in i avvaktan på alt b<:valmingstiden i konkursen går ut. 

Enligt 68 § KL gäller f. n. att framställning om avbrytande av förfarandet i 
fall som avses i 24 § andra :;Lycket KL förutsätter samtycke av rättens om
budsman. Beredningen anse:~ inte alt något sådant kTav bör ställas upp be
triiffande heg:'.iran om uppsJ<.ov som avses med beredningens förslag. Det till
kommer öE att pröva, huruvida anledning till uppskov föreligger, och den
na kontroll är enligt beredningen tillräcklig. 68 § bör därför upphävas. 

Uppskov kan föranleda, att vissa kostnader blir onyttiga. Denna utgift bör 
enligt beredningens mening inte drabba utmälningssökanden. Beredningen 
föreslår därför att, om auktion har blivit utsatt, onyttig kostnad skall betalas 
av konkursboet, vare sig uppskov sker på begäran av förvaltaren eller på 
framställning av borgenär. 

Beredningen framhåller att sakägarförteckningen skall följas vid fördel
ning av medel efter försäljning av fast egendom som har skett före konkur-
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sens Lörjan. Sakägarförteckning skall också gälla, om luftfartyg eller reserv
delar till luftfarlyg har sålls. Därav följer emellertid inte att belopp som en
ligt förteckningen tillkommer utmätningssökanden under alla omständighe
Ler skall betalas till denne. Om utmätningssökanden inte hade panträtt och 
den förmånsriitt han vunnit genom utmätningen skall gå åter enligt 31 § KL i 
beredningens förslag, bör öE beakta delta och redovisa beloppet till konkurs
föryaltaren. På motsvarande sätt skall eventuellt överskott vid försäljningen 
in le redovisas till gäldenären personligen utan till konkursförvaltaren. 

En likartad situalion föreligger om försäljning ännu inte har ägt rum när 
konkursbeslutet meddelades men sker senare under konkursen. Förslaget 
förutsätter, att det före konkursen inledda förfarandet kan få forlgå i sin 
vanliga ordning, även om uhnälningssökanden inte hade panträtt och den 
förmånsrätt han vunnit genom utmätningen skall gå åter. Om emellertid för
farandet skall fortgå, skall enligt ·vad som föreslås i andra slycket av 24 § KL 
det belopp som enligt reglerna i lJL skolat tillkomma borgenär, vars genom 
utmätningen vunna förmånsrått går åter, inte utbetalas till honom utan re
dovisas till konkursförvaltaren. 

Beredningen påpekar att sådana situationer som nu har berörts också kan 
förekomma efter utmiitning av lös egendom, t. ex. luftfartyg eller företagsin
tecknad egendom. 

Om utmälningssökanden inle hade pantriitt och den förmånsrätt han har 
vunnit genom utmätningen skall gå åter, kan det enligt beredningen vara 
oHimpligt, alt utmätningsförfarandet får fortsätta. Beredningen föreslår 
därför i tredje stycket av 24 § KL, att utmätningen i sådant fall skall gå åter 
om förvaltaren yrkar det innan den utmätta egendomen har blivit såld. I så
dant fall upphör alla verkningarna av utmätningen. Den återupplivas alltså 
inte, om konkursen nedläggs. I andra fall kan utmätningen s'lå kvar och bli 
av betydelse, om återvinning inte liingre kommer i fråga därför alt konkur
sen har lagts ned. Att konkursen läggs ned inverkar då endast på redovis
ningen av influtna medel. Dessa skall inle Tedovisas till konkursboet utan till 
borgenären eller, i fråga om överskott, till gäldenären. 

Rcmissytlrande. Beslföumelsen i beredningsförslaget atl konkursboet skall 
betala kostnad som blir onyttig genom att exekutiv auktion uppskjuts på 
grund av gåldenärens konkurs berörs i yttrandet från advokatsamfundet. 
Samfundet konstaterar att bestämmelsen enligt beredningens mening skall 
gälla inte bara om konkursfönallaren har begärt uppskov utan också om 
borgcn~ir i konkursen har gjort det. Samfundet kan inte finna något skäl för 
att konkursboet skall belastas med kostnader, som beror på enskild borge
närs åtgiircl. 

Departementschefen. Jag anser den av beredningen föreslagna ordningen 
kunna gocltas i sak. I departementsförslaget har beredningens förslag 
emellertid omarbetats. Deparlemenlsförslaget innebär att. man i ett första 
stycke tar in den grundläggande, i beredningens förslag underförstådda re-
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geln att verkställighet av utmätningsmål skall fortgå om annat inte bestäms. 
Dessutom innehåller första :;tycket den tillämpningsbestämmelse som ges i 
andra stycket i beredningsförslaget. Andra stycket i departementsförslagel 
upptar den av beredningen föreslagna bestämmelsen om uppskov med förfa
randet och tredje stycket regeln om återgång av utmätningsförfarandet på 
yrkande av förvaltaren. 

Uppskov enligt det föreslagna andra stycket skall bara få förekomma för 
att borgenärers rätt skall kunna tas tillvara eller då synnerliga skäl förelig
ger. Avsikten är inte att ge borgenärer någon särskild fördel utöver den som 
förelegat om konkursen inte hade föregåtls av utmätning. Det är därför en
ligt min mening inte oskäligt all konkursboet belastas med den kostnad som 
har blivit onyttig genom upp;;lrnvct, iivcn om detta har meddelats på begäran 
av enskild borgenär. 

l\fed den föreslagna utformningen av 24 § blir hestihnmelserna i 68 § över
flödiga. 68 §föreslås sålunda bli uppldnl. 

29 § 

Lagberedningen. I 29 § an1lra stycket KL finns siirskilda bestämmelser om 
ålen-inning av siikerhel som består i inteckning. Vad där sägs om inteckning 
i fasl egendom är oförenligt rneil .JB. Pantsättning av pantbrev som avses i JB 
kommer all falla in under förevarande paragrafs förs la stycke. Andra stycket 
har därför jämkats så att det inle omfattar sådant pantbrev. 

Dcpartementschef en. Dcpartementsförslaget överensstämmer i sak med 
beredningens förslag. Den lindrade lydelsen av paragrafens andra stycke 
medför att detla stycke enda:;l kommer alt avse inteckning i gäldenärens lösa 
egendom. Panlsällning av pantbrev i fastighet enligt JB kommer i fortsätt
ningen att omfattas av regeln i paragrafens första stycke. 

31 § 

Denna paragraf motsvarar 31 § och 39 § fjärde stycket i beredningens för

slag. 
Giillande riitt. Borgenär, för vars fordran lös egendom har blivit utmiitt, 

åtnjuter enligt 17 kap. 8 § HB förmånsrätt till betalning ur den utmätta egen
domen. Förmånsrätten förfaller, om konkurs har följt på ansökan som har 
gjorts inom en månad eller, när ulmiilningsborgenären är giildenärens make, 
ett år efter utmålningen. För det fallet alt utmätning skett i en avliden gälde
n~irs dödsbo giilkr en särskild frist för ingivande av konkursansökan. Vidare 
gåller en siirskild regel, niir konkurs föregåtts av offentlig ackordsförhand
ling. 

I 17 kap. 9 § 3 mom. HB f.nns föreskrifter om den förmånsrätt som följer 
med utmätning av fast egendom. Har sådan egendom utmätts för fordran, 
för vilken egendomen inte svarar på gnrnd av inteckning, äger borgenären, 
om ntmiilningen inte upphävs eller går åter, förmånsditt till betalning ur den 
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ulmätla egendomen som om inteckning för hans fordran hade beviljats 
samma dag utmätningen skedde. Om inteckning söks samma dag som utmät- . 
ningen äger rum, har utmätningen dock företräde. Inträffar konkurs i enlig
het med Yad som siigs i 8 §, förfaller förmånsrätten. 

Har egendom tagits i mät för borgenärs fordran inom 30 dagar innan kon
kursansökan gjordes eller under tiden därefter fram till konkursbeslutet och 
har borgeniiren fått betalning genom utmätningen, skall betalningen enligt 
:31 § KL på talan av konkursboet gå åter. Föreskriften, som giiller Yid utmät
ning av såväl lös som fast egendom, kan sägas komplettera bestämmelserna i 
1i kap. 8 § och 9 § 3 mom. HB. Om utmätning har skett inom 30 dagar före 
konkursansökan och hunnit leda till både försäljning och lik.Yid till horgenii
ren före konkursbeslutet, har sålunda konkursboet möjlighet att åteITinna 
likYiden. Om enbart försäljning men inte likvid har skett före konknrsbeslu
lel, har det antagits, att ulmälningsmannen skall redovisa köpeskillingen till 
konkursboet och inle till ulmätningssökanden. Köpeskillingen kommer dtl. 
att ingå i konkursboet, och ulmätningssökanden får ben1ka sin fordran i 
konkursen utan att kunna åberopa förmånsrätt på grund av utmiUningen. 
Om verkställigheten skall fortgå enligt reglerna i 24 § KL tillämpas, som 
framgår av Yad som tidigare har nämnts, en särskild ordning. För återvin
ning från make och när ackordsförhandling föregått giiller siirskilda frister 
(jfr 33 och 35 §§KL). 

Lagberedningen. Bestämmelserna i 17 kap. 8 och 9 § § HB om förmånsriilt 
ersätts av 10 § FRO (jfr 8 § FRL). Detta förslag innehåller emellertid inte 
någon bestämmelse alt förmånsrätt på grund av utmätning inte skall gälla 
när konkursansökan eller annan ålgärd följer inom för olika fall fastsbllda 
tider. Beredningen föreslår i sUillet, att 31 § KL vidgas så att den får gälla 
inle bara återvinning av betalning utan även återvinning av den fönnånsriill 
som har nmnits genom utmätning. 

Enligt gällande lag förutsätter återvinning att talan cliirom Yiicks inom Yiss 
Lid. Del ta krav bör enligt beredningens mening inte giilla, niir utmiilning in le 
har lett till att borgenären fått betalning utan egendomen eller medel som 
har flutit in efter dess försiiljning eller på annat sält ävrn finns i behi'tll hos 
utmälningsmannen eller öE. Beredningen föreslår därför, alt som fjärde 
stycke i 39 § KL förs in bestämmelsen att särskild talan om återvinning inte 
hehönr Yäckas, när den rätt som vunnits genom utmätning skall gå åter och 
borgenären inte har fått betalning. 

Dcpartementschefen. De regler om förhållandet mellan utmätning och 
konkurs som nu finns i HB och KL är svåröverskådliga och komp!iceratle. 
Enligt min mening skulle en ordning som den av beredningen föreslagna leda 
till en önskdird förenkling och skapa större klarhet i regelsystemet. I enlig
het med beredningens förslag förordar jag sålunda alt det i FRL endast an
ges atl utmätning ger förmånsrätt i den utmiill~l egendomen samt att 31 § KL 
iindras så att därav framgår alt frågan öm den genom utmiitningen nmna 
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förmånsriitten skall hestå under konkurs blir beroende av om framställning 
om återvinning görs inom viss tid. I samband med att jag senare denna dag 
anmäler FRL för remiss till lagrådet kommer jag att ta upp den nu angivna 
ordningen till vidare behandling (lagrådsremissens. 104). I detta samman
hang inskriinker jag mig till. att beröra utformningen av de nya bestämmel
serna i 31 § KL. 

Enligt beredningens förslag skall i 31 § KL föreskrivas att den förmånsrätt 
eller betalning som har vunnits genom utmätning skall gå åter, om utmät
ningen skedde inom 30 dagar innan konkursansökningen gjordes eller under 
ticlen diirefler till dess konkursbeslutet meddelades. Beredningen föreslår vi
dare att i ett nytt fjärde stycke i 39 § KL skall las in föreskriften att särskild 
talan om ålervinning in le behöver väckas, om den förmånsrätt som har vun
nils genom ulmälning skall gå åter och gäldenären inte har fått betalning. 

I sak ansluter jag mig lill beredningens förslag. Enligt min mening blir be
stämmelserna emellertid klarare om de sammanförs i 31 § på så sätt att där 
anges dels att förmånsrätten eller betalning under angivna förutsättningar 
på talan av konkursboet går åter dels att särskild talan om återgång av för
månsriitt inte behövs, om borgeniiren ännu inte har fåll betalning på grund 
av ulndtningen. Deparlementsförslaget har utformats i enlighet härmed. 

33 § 

Departementsclwfen. I andra stycket har reglerna om inteckning för ogul
den köpeskilling utmönstrats. Liksom 29 § andra stycket omfattar bestäm
melserna i 33 § andra stycket i forlsällningen inte pantbrev i fastighet. 

68 §. 

Departcmentschef en. I enlighet med vad som har anförts i anslutning till 
24 § föreslås att denna paragraf skall upphävas. 

iO § 

Lagberedningen. Enligt första stycket i denna paragraf i dess nuvarande 
lydelse kan konkursförvallaren hegiira, att fasl egendom som ingår i boet 
skall siiljas i den ordning som UL bestämmer. Men egendomen får också av
yllras på annat sält, om förvaltaren finner det fördelaktigare för boet och 
rättens ombudsman samtycker. Skulle ombudsmannen vägra silt bifall, kan 
förvallaren underställa frågan borgenärernas prövning. Enligt sista punkten 
i stycket gäller vidare, att försäljning av fast egendom inte i något fall får 
ske annat än på auktion, om inte gäldenären medger det. 

Vid en av beredningen under år 1962 företagen enkät rörande reformbehov 
på konkursdillens område yrkades från flera håll, att det nu nämnda kravet 
på gäldeniirens godkiinnande inte horde vara ovillkorligt. Det hävdades, att 
gäldenärens ståndpunkt ofta bestäms av subjektiva skäl och att missbruk 
förekommer av kravet på samtycke. Beredningen föreslår mot bakgrund av 
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detta att kraven på gäldenärens samtycke upphävs. Gäldenären bör få till
fälle atl framföra sina synpunkter på försäljningssättet, när det är fråga om 
fast egendom. Han bör emellertid inte kunna avsevärt fördröja en försälj
ning, t. ex. genom att hålla sig unclan så alt han inte kan höras. Beredningen 
föreslår d~irför att sista punkten i 70 § första stycket ändras så, att det åliiggs 
förvaltaren att höra gäldenären beträffande försäljning av fast egendom när 
det lämpligen kan ske. 

I andra stycket av paragrafen föreslår beredningen redaktionella jämk
ningar. När det i andra punkten enligt förslaget krävs samtycke av borgenä
rer som i konkursen bevakat fordringar, vilka skall u lgå med särskild för
månsrätt eller bättre rätt ur egendomen, kan det dock enligt beredningen 
möjligen innefatta någon utvidgning i förhållande till gällande lag. 

Tredje stycket i paragrafen har i beredningens förslag jämkats så att det 
skall ansluta sig till FfL. 

Med anledning av framställningar från JO och Samverkande byggnads
fackförbunden har beredningen överviigt frågan om konkursförvaltningen 
vid exekutiv försäljning av fast egendom under konkurs bör underrätta öE 
om vilka borgenärer som har förmånsrält enligt 17 kap. 4 § HB. Beredningen 
har vid sina överväganden i denna fråga stannat för att föreslå att det i ett 
nytt fjärde stycl.:e av 70 §KL ges besUimmebcr som ålägger konkursförvalta
ren att vid sådan försäljning anmäla alla i konkursen bevakade fordringar 
som bör beaktas vid fast egendoms försiiljning under konkurs. Beredningen 
påpekar att förvaltaren f. n. i praxis anses ha behörighet till detta såvitt an
går fordringar som avses i 17 kap. 4 § HB, dvs. friimst lönefordringar. ;\'ågon 
skyldighet i del avseendet är emellertid inle föreskriven i lag. Fjärde stycket i 
70 § i förslaget ålägger förvaltaren skyldighet alt göra anmälan. Skyldigheten 
iir inte inskränkt till lönefordringar utan skall omfatta alla fordringar vilka 
bevakats med sådan förmånsrätt som bör beaktas vid fastighetens försälj
ning, dvs. bl. a. fordringar med säkerhet i pantbrev på grund uv inteckning. 
Bererlningen vill understryka, att i den mån den lösa egendomen uppenbart 
förslår för att de förmånsberättigade löneborgenärerna skall få full betal
ning, dessa fordringar sj ~ilvfallet inte kräver beaktande vid försäljningen av 
den fasta egendomen. Någon anmälan från förvaltarens siua blir då inte ak
tuell. FörvallarC'n skall enligt förslaget också anmäla arvode och annan kon
kurskostnad som bör beaktas vid egendomens försäljning. 

Beredningen framhåller att det, för att fastigheten skall bli såld och löne
borgeniirerna få betalt, kan behövas att anslutningsrätt utövas enligt 15 § 
FfL (jfr 13 § i motsvarande dcpartementsförslag). Förslaget upptar i fjärde 
stycket som en andra punkt föreskrift, att förvaltaren också skall föra talan 
för dessa borgenärer om det är påkallat. Av detta följer bl. a., att han skall 
utöva anslulningsrätt och om det behövs fullfölja talan till högre instans. 

Som en tredje punkt i fFirde stycket har beredningen upptagit bestämmel
ser att förvailaren genom brev skall underr~itta borgenär om anmälan som 

12 Riksdagen 1971. I saml. Nr 20 
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han har gjort rörande dennes fordran eller yrkande som han har fram
ställt på dennes vägnar. Borgenären får genom detta kännedom om vad 
som har skett och kan själv ta sina intressen tillvara. 

Beredningen framhåller att avsikten med de föreslagna bestämmelserna 
inte är all förvaltaren skall ensicligt söka la tillvara vissa borgenärers intres
sen. Han är sålunda inte skyldig att väcka eller fullfölja talan i strid mot egen 
uppfattning. Har förvaltaren anmält fordringsanspråk mot vilket han har 
framställt anmärkning i konkursen, skall i vanlig ordning prövas om an
miirkningen är befogad. Vid fastighets försiiljning får det anmälda beloppet 
tas i ber~ikning som tvistigt. 

Remissyttrandena. De av beredningen i fjärde stycket av 70 § KL före
slagna bestämmelserna berörs i några remissyltrandcn. Föreningen Sveriges 
häradshövdingar och stadsdomare tillstyrker förslaget och betonar atl den 
hittillsvarande bristen på bcstiimmelser varit klart otillfredsställande. Läns
styrelsen i Kopparbergs län välkomnar också förslagen och framhåller att 
mycken möda kommer alt besparas konkursborgenärer genom de föreslagna 
reglerna. Kraven på uppmäeksamhet från deras sida kommer att kunna sän
kas samtidigt som öE i betydande utsträckning undgår att anslå sin tid till 
kontroll av vad konkursförvaltare med eller utan fullmakt från konkursbor
genär får eller inte får göra i bcvakningshänsecnde. Advokatsamfundet delar 
uppfattningen att förvaltw~n bör åläggas att anmäla lönefordringar. Enligt 
samfundet kan det emellertid diskuteras om åliiggandet bör utsträckas till 
all avse fordringar som är förenade med panträtt i fastigheten. Normalt sett 
ankommer det på fordringsägare med panträtt att själva bevaka sina intres
sen. De lider på grund av utebliven anmälan inte någon egentlig risk för 
rättsförlust, eftersom pantb:reven obligatoriskt skall tas upp i sakägarförteck
ningen med kapitalbelopp. Det fyller alltså enligt samfundet inte någon egent
lig funktion att ålägga förvaltaren att anmäla sådana fordringar. Samfundet 
anser därför alt förvaltaren inte bör belastas med detta. Vidare anför sam
fundet att det från olika synpunkter är olämpligt alt förvaltaren skall föra 
talan för löneborgenärerna. Samfundet framhåller att det uppdrag som för
valtaren i det avseendet får genom beredningens förslag är grannlaga. Om 
det finnes påkallat, är han sålunda skyldig att föra borgenärs talan. Han kan 
ådra sig skadeståndsrättsligt ansvar, om han underlåter att göra detta i en 
situation, i vilken han kanske inte själv finner det påkallat men en senare 
prövning visar att det kunde anses ha varit påkallat. Han skall visserligen en
ligt förslaget genom brev underrätta borgenär bl. a. om det yrkande som han 
framstiiller på dennes vägnar, men detta ~ir omöjligt, om förvaltaren gör an
mälan vid bevakningssammanträde samma dag som auktionen. Den före
slagna skyldigheten att föra talan för vissa borgenärers räkning avstyrks 
därför. Hinder möter emellertid inte mot att han tilläggs rätt att begära an
slutning. 

Departementschefen. Jag delar uppfattningen att det nuvarande kravet på 
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samtycke av gäldenären för att fastighet skall få säljas under hand inte bör 
behållas. 

Som beredningen föreslår bör del i stället åligga förvaltaren att, när det 
lämpligen kan ske, ge gäldenären tillfälle att framföra sina synpunkter be
träffande försiiljningen av fastighet som ingår i konkursboet. I departe
mentsförslaget har första stycket i förevarande paragraf sålunda fått en ut
formning som i sak överensstämmer med beredningens förslag. 

Beredningens förslag till ändringar i andra och tredje styckena av paragra
fen föranleder ingen erinran från min sida. Också i dessa delar överensstäm
mer departementsförslaget sålunda i sak med beredningens förslag. 

När fastighet under konkurs skall säljas på exekutiv auktion ankommer 
det f. n. på borgenärer, som har fordringar som bör iakttas vid försäljningen, 
att själva bevaka sina anspråk och föra sin talan. I praxis anses konkursför
valtaren visserligen vara berättigad att företräda borgenärer med förmåns
rätt enligt 17 kap. 4 § HB, dvs. främst borgenärer med lönefordlingar. Någon 
skyldighet att företräda dem anses emellertid inte åvila förvaltaren. 

Beredningen har föreslagit att det skall åligga förvaltaren att, när fastighet 
skall säljas exekutivt under konkurs, i viss utsträckning företräda konkurs
borgenärer som har intressen att bevaka vid försäljningen. Förslaget innebär 
sålunda att förvaltaren skall vara skyldig att anmäla alla fordringar som har 
bevakats i konkursen och som bör beaktas vid försäljningen. Därutöver skall 
det enligt förslaget åligga förvaltaren att, i den mån det är påkallat, vid för
säljningen föra Lalan för borgenärer som i konkursen har bevakat fordringar 
med förmånsrätt enligt 12 och 13 §§ FRO (jfr 10 och 11 §§ FRL), dvs. i 
stort sett sådana fordringar som nu är förenade med förmånsrätt enligt 17 
kap. 4 § HB. 

Enligt min mening är det en naturlig ordning att förvaltaren åläggs en så
dan anmälningsskyldighet som beredningen har föreslagit. Härigenom upp
nås för borgenärerna fördelen att de undgår ett dubbelt bevakningsförfa
rande. Med en sådan ordning kan också risken för rättsförlust på grund av 
att fordran jute blir anmäld 'id exekutiv fastighetsförsäljning reduceras. Jag 
ser det också som naturligt att förvaltaren efter sådan anmälan bevakar den 
rätt som tillkommer borgenärer med Iönefordringar och andra liknande ford
ringar. Vad som framför allt är av betydelse i det avseendet är att förvalta
ren kan utöva den rätt till anslutning som sådan borgenär har. Liksom bered
ningen anser jag att det bör åligga förvaltaren inte bara att vid behov begära 
anslutning för löneborgenärers räkning utan också att företräda borgenär 
när anslutning har kommit till stånd. Enligt min mening bör beredningens 
förslag i nämnda hänseenden alltså godtas. 

l\fed anledning av vad advokatsamfundet har anfört i sitt remissyttrande 
vill jag framhålla att innebörden av föreskriften att förvaltaren skall föra ta
lan för vissa borgenärers räkning är, att förvaltaren skall tillse att dessa bor
genärer får den förmånsrätt beaktad som de är tillförsäkrade genom lagstift-
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ningen. Förvaltaren skall sålunda ta ställning till frågan om det för alt ta 
borgenärernas lagenliga rätt tillvara är nödvändigt att vidla särskilda åt
gärder under det exekutiva förfarandet och rätta sitt handlande därefter. Vad 
som i det avseendet kommer att åligga förvaltaren kan knappast sägas vara 
mer komplicerat än andra uppgifter som ankommer på honom. 

Liksom beredningen ansc:r jag att förvaltaren bör åläggas att underrätta 
borgenär om ålgärder som han på dennes vägnar har vidtagit vid exekutiv 
fastighetsförsäljning. Jag ansluter mig sålunda ti.11 beredningens förslag 
också i det avseendet. Det finns anledning underslryka att det i många fall 
kan vara påkallat att förvaltaren också underrättar borgenär om att han inte 
anser sig böra framställa vis~>t yrkande, t. ex. begäran om anslutning. 

En sådan underrättelse bör sändas i så god lid att borgenären blir i tillfälle 
att själv föra sin talan vid försäljningen. Någon särskild föreskrift i dessa 
hänseenden anser jag inte behövas. 

I enlighet med beredningens förslag har de sist berörda reglerna om förval
tarens åligganden vid försäljning av fastighet på auktion tagits in i ett nytt 
fjärde stycke av förevarande paragraf. I redaktionellt avseende har föreskrif
terna anpassats till FRL. 

71 § 

Lagberedningen. Med hänsyn till att exekutiv försäljning av fartyg, som 
avses i 94 § UL, numera ombesörjs av öE föreslår beredningen en jämkning 
i fjärde stycket i denna paragraf. 

I femte stycket föreslås ändringar som .föranleds av FRO. 
I sjätte stycket har beredningen uteslutit vad som nu sägs om försäljning 

av giilden[ircn Lillkomrnand,:i riitt till andel i inteckning som belastar hans 
fasta egendom, eftersom sådan rätt inte vidare skall kunna brytas ut och säl
jas. 

I ett nytt sjunde stycke har beredningen för lös egendom fört in motsvarig
het till vad som i 70 § fjärde stycket har föreslagits beträffande fast egen
dom. Beredningen framhåller att bestämmelsen huvudsakligen får betydelse 
vid försäljning av luftfarty~; eller intecknade reservdelar till luftfartyg. Det 
kan emellertid enligt beredningen ti-inkas, att även borgenärer som lu1r för
månsrätt enligt 14 § FRO (jfr 12 § FRL och nuvarande 17 kap. 6 a § HB) kan 
ha rätt att få betalt före utmätningssökantle. Med hänsyn till delta föreslås 
en andra punkt i sista stycket av förevarande 71 §, enligt vilken vad som i 70 
§ sista stycket siigs om talan för borgenärer även skall gälla borgenärer som 
har förmånsr1Ht enligt 14 § FRO. 

Departemcntschefen. Jag ansluter mig till beredningens förslag beträf
fande förevarande paragraf. Redaktionellt har bcsliimmelserna i paragrafen 
anpassats till FRL. 
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76 § 

Departementschefen. Den hänvisning till 17 kap. HB som nu görs i sista 
punkten i paragrafen har ersatts med en hänvisning till FRL. 

78 § 

Gällande rätt. I denna paragraf regleras möjligheterna för konkursförval
taren att ingå förlikning angående osiiker eller tvistig tillgång. Om förvalta
ren finner förlikningsanbud fördelaktigt för konkursboet, skall han inhämta 
samtycke av borgenärerna, när fråga är om fast egendom, och annars av rät
tens ombudsman. Om rättens ombudsman inte godkänner förlikningsanbu
del, kan förvaltaren hänskjuta frågan till borgenärerna. Förlikning får dock 
aldrig ingås innan gäldenären har fått tillfälle alt yltra sig. Om gäldenären 
vägrar sitt samlycke till förlikning som avser äganderätten .till fast egendom, 
är förlikningsfrågan förfallen. I fråga om annan egendom får förlikning ske 
även mot gäldenärens bcstridande. Gäldenären får emellertid själv utföra 
tvisten om han ställer säkerhet för vad som bjuds i förlikning. 

Lagberedningen. Beredningen framhåller, att det vid den i anslutning till 
70 § nämnda enkäten har framställts önskemål om upphävande av gäldenä
rens rätt att utan vidare hindra förlikning som avser äganderätt till fast 
egendom. Beredningen har funnit att önskemålen bör beaktas och föreslår 
därför ändringar i denna paragraf. Innan förlikning ingås skall förvaltaren 
enligt förslaget höra gäldenären, när det lämpligen kan ske. Om gäldenären 
då inte låter sig avhöra, skall det inte hindra förlikning. Beredningen har 
däremot inte funnit anledning att föreslå ett avskaffande av den rätt som 
gäldenären nu har att själv utföra talan rörande annat än fast egendom. Det 
är enligt beredningen naturligt att som en konsekvens av den föreslagna änd
ringen låta den bestämmelsen omfatta också fast egendom. 

Remissyttrandena. Hovrätten för övre Norrland anser det välmotiverat att 
inte göra någon skillnad mellan fasL och lös egendom i fråga om gäldenärens 
möjligheter att hindra förlikning. Man pekar emellertid på alt kravet på bor
genärernas godkännande kvarstår i fråga om fast egendom. Hovrätten sätter 
i fråga om delta iir en lämplig gränsdragning. Särskilt med hänsyn till den 
utvidgning av kretsen av fastighetstillbehör som har inträtt genom tillkoms
ten av lagen om vad som är fast egendom måste kravet mången gång verka 
betungande för borgenärerna och leda till onödiga fördyringar. A andra sidan 
kunde i fråga om annan egendom, t. ex. patenlrättigheter finnas skäl att 
kräva borgenärernas godkännande. Hovrätten \<ill därför föreslå, atl skyldig
heten att inhämta borgenärernas godkännande skall gälla frågor av betyden
het. 

Departementschefen. Jag anser den föreslagna ändringen i fråga om gälde
närens ställning när förlikningsanbud har gjorts vara lämplig. Med anledning 
av vad hovrätten för övre Norrland har anfört vill jag framhålla att frågor 
om förlikning beträffande fast egendom i allmänhet är av sådan vikt att bor-
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genärernas samtycke alltid bör inhämtas. Något beaktansvärt behov av un
dantag från vad som nu gäller i det avseendet anser jag sålunda inte förelig
ga. A andra sidan finner jag det inte vara lämpligt att låta regeln om borge
närernas samtycke omfatta också annan egendom än fast egendom. Det står 
alltid förvallaren fritt att under hand inhämta borgenärernas åsikt. Departe
mentsförslaget överensstämmer sålunda i sak med beredningens förslag. 

138 § 

Departementschefen. Jag avser att föreslå bestämmelser i 19 § FRL som 
innebär att böter, viten och fordringar på grund av förverkande eller annan 
särskild rättsverkan av brott vid konkurs går efter andra fordringar. Vad 
som i första stycket av förevarande paragraf i dess nu gällande lydelse sägs 
om höter bör gälla alla fordringar som avses i 19 § FRL. I departementsför
slaget har lagrummet ändrats i enlighet därmed. 

143 § 

Departementschcf en. Den hänvisning till bestämmelserna i 17 kap. 4 § HB 
som nu görs i paragrafens fö:rsta stycke har i departementsförslaget ändrats 
till att avse motsvarande besliimmelser i FRL. 

195 § 

Lagberedningen. Beredningen framhåller att förslaget att jordägarcs och 
hyresvärds retentionsrätt skall upphävas föranleder att vad 195 § KL f. n. in
nehåller om sådan retentionsriHt bör utgå. 

Beredningen påpekar vidare att med panträtt i fast egendom enligt KL 
förstås även sådan förmånsrätt i fast egendom som stadgas i 17 kap. 6 § 
HB. I JB och FfL åsyftas däremot med panträtt i fast egendom endast pant
rätt på grund av inteckning. Då samma terminologi bör eftersträvas i KL, 
föreslår beredningen, att som första stycke i 195 § tas upp föreskriften att 
med panträtt i fast egendom likställs särskild förmånsrätt som på annan 
grund gäller i egendomen. 

Departementschef en. I enlighet med beredningens förslag har i departe
mentsförslaget i ett nytt första stycke i denna paragraf föreskrivits att med 
panträtt i fast egendom i KL likställs särskild förmånsrätt som på annan 
grund gäller i egendomen. Med särskild förmånsrätt menas därvid sådan 
förmånsrätt som avses i 6 § 1 resp. 7 § 1 och 2 FRL och som skall gälla i fast 
egendom resp. tomträtt. 

Som jag förut har nämnt kommer jag senare denna dag att föreslå att nu
varande bestämmelser om jordägares och hyresvärds retentionsrätt upphävs. 
Med hänsyn härtill har i deparlementsförslaget, liksom i beredningens för
slag, den undantagsbestämmelse om sådan retentionsrätt som nu finns i 
förevarande paragraf fått utgå. 
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216 § 
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Departementschefen. Ändringen i denna paragraf iir föranledd av att 4 § 
föreslås upphävd. 

övergångsbestämmelserna 

Deparlcmcntschefen. Liksom i fråga om övriga författningsförslag som nu 
läggs fram föreslås att lagen om ändring i KL skall träda i kraft elen 1 ja
nuari 1972. Föreskrift om detta har tagits upp under punkt 1 i övergångs
bestämmelserna. 

De ändringar som föreslås i 70 och 71 §§ bör tillämpas så snart FfL eller 
LfL skall tillämpas vid exekutiv försäljning av egendom under konkurs. En
ligt övergångsbeslämmcls·crna till FfL och LfL skall dessa tillämpas på varje 
med dem avsedd försäljning som sker efler ikraftträdandet. I överensstäm
melse härmed har i punkt 2 av här ifrågavarande övergångsbestämmelser 
föreskrivits att de nya bestämmelserna i 70 och 71 §§ KL skall tillämpas på 
alla försäljningar som sker efter ikraflträdandet. 

I 70 och 71 § § KL i deras föreslagna lydelse hlinvisas i vissa avseenden till 
10, 11 och 12 §§ FRL. Dessa hänvisningar bör avse motsvarande bestämmel
ser i 17 kap. HB i elen mån detta föranleds av de övergångsbestämmelser som 
kommer att föreslås i anslutning till FRL. Föreskrift om detta har också ta
gits upp i punkt 2 av här aktuella övergångsbestämmelser. 

Ett utmätningsförfarande, som har inletts innan gäldenären försatts i kon
kurs, kan enligt vad som föreskrivs i 24 § i både dess nuvarande och före
slagna lydelse fortgå under konkursen och leda till exekutiv försäljning av 
elen utmälta egendomen. Om det, i enlighet med nyssnämnda ÖYergångsbe
stämmclser till FfL och LfL, kan bli aktuellt att tillämpa någon av dem pä 
sådan försäljning bör 24 § i dess föreslagna lydelse också vara tillämplig. 
i punkt 2 av här aktuella övergångsbcslärnmelscr ges förcskri ft härom. 

De ändrade bestämmelserna om förlikning i 78 § KL hör tillämpas på varje 
förlikning som är aktuell efter ikrafUräclandet. Också i delta avseende ges fö
reskrifter i punkt 2 av de föreslagna övergångsbestämmelserna. 

Som förut har nämnts avser jag att föreslå alt den retentionsrätt i arrenda
tors resp. hyrcsgäsls egendom som nu tillkommer jordägare och hyresviird 
skall upphiivas. Förslag till lag om iindring i JB med bl. a. denna innebörd 
kommer att Wggas fram i anslulning till att jag senare anmäler förslaget till 
förmånsrätlslag .. J ordiigarcn och hyreSYiirden kommer emcllertiu enligt en 
allmän övergångsbestfömnelse som har tagits in i 31 § i förslaget till lag om 
införande av nya jorda}Jalken att vara bibehållna vid sin retcnlionsrätt om 
arrende- eller hyresavlalet har ingål ls före JB: s ikrafttriidande. Det i gäl
lande lydelse av 195 § KL föreskrivna undantaget för jordägares eller hyres
värds rclentionsr~itt hör fortfarande lilHimpas i den mån rctcntionsrätt så-
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lunda består. Bestämmelse om detta har tagits upp i punkt 3 av här 
ifrågavarande övcrgångshcslfimmelser. 

Enligt punkt 4 av de föreslagna övergångsbestämmelserna skall belräffan
de ändringarna i KL i övrigt gälla att äldre lag skall tillämpas när konkurs
ansökan har gjorts före nya lagens ikrafttriidande. Samlidigt föreskrivs att 
äldre lydelse av 29 och 33 §§: skall gälla, när inteckning i fast egendom har 
sökts före nya lagens ikraftträdande. 

3.6 Förslaget till lag om ändring i ackordslagen 

Den 20 mars 1970 rcmil terarles till lagråd el förslag till ackordslag m. m . 
.Jag ancr att senare denna dag anmiila lagrådets utlåtande med anledning 
härav och hemställa alt Kungl. Maj :l genom proposition föresUtr riksdagen 
att godta bl. a. det nämnda Iagförslaget. Avsikten är att den föreslagna ac
kordslagen skall träda i krafl den 1 januari 1971. 

Enligt 1G § i förslaget till ackordslag skall besti:immclserna i l\:L om åler
vinning i konkurs äga motsvarande tillämpning sedan offentlig ackordsför
handling har inlells och ackordet fastsUillls. I andra stycket av paragrafen 
har emellerlid lagits upp en anikelse från vad som f. n. gäller beträffande 
återvinning i konkurs. Diir föreskrivs sålunda alt vad som i 31 § KL sägs om 
återvinning av betalning ger.om utmätning äger motsvarande tilliimpning i 
fråga om förmånsrätt som borgenär har vunnit genom utmätning. Vidare fö
reskrin att rätten får föronina alt fortsatt verkställighet av utmålning tills 
vidare inte får äga mm. 

Som framgår av det föregående föreslås nu att 31 § KL skall iindras så att 
bestämmelserna inte bara avser återvinning av betalning som har vunnits 
genom utmätning utan också ger möjlighet till återvinning av den förmåns
rätt som nhniitningen har medfört. Om denna iindring i KL genomförs, blir 
de särskilda hesliimmelscrn::i_ om återvinning av förmånsrätt som har lagils 
upp i 16 § andra slyckel i för:;laget lill ackordslag öwrflö<liga. 

Den niimnda iinclringen i :n § KL avses triicla i kraft den 1 januari 1972. 
Om ackordslagen sätts i kraft vid avsedd tidpunkt, dvs. den 1 januari 1971, 
bör 16 § andra stycket i den utformning clet f. n. har gälla under 1971. Från 
och med den 1 januari Hli2 hör denna besliimmelse emellertid endast inne
hålla föreskriften att riitlen, niir återvinning söks av förmånsrätt eller betal
ning genom utmiitning, får förordna alt fortsal t verksliillighet av utmätning 
tills vidare inle får äga rum. Förslaget till lag om ändring i ackordslagen, 
som s[tlunda skall lriicla i krafl 1 januari 1972, har utformats i enlighet här
med. 

3. 7 Förslaget till lag om exekutiv försäljning av luftfart.yg m. m. 

Lagberedningen. Beredningen har funnit alt de nya reglerna om fastighets
exeku lion nödvändiggör följdändringar i lagen (1955: 2:~5) med särskilda 
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hcstiimmelscr om försäljning av uhniitt luftfartyg m. m. Beredningen har 
därvid ansetl det Himpligt att ersi-itla 1955 års försiiljningslag med en helt ny 
lag som använder samma metodik som förslaget till lag om exekutiv försälj
ning av fast egendom. I beredningens förslag till lag om exekutiv försäljning 
av luflfartyg m. m. har också den terminologi som beredningen använt i 
fråga om fastighetsexekutionen tagits upp. Några sakliga nyheter av större 
betydelse innehåller inte förslaget. Beredningens avsikt är att den nya lagen 
framdeles skall fogas in i UB som elt siirskilt kapitel. 

Beredningen framhåller att reglerna i 1955 års försäljningslag i väsentliga 
delar bygger på 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av 
rätt till luftfartyg, som ratificerades av Sverige den 12 maj 1955. Genom rati
ficeringen föreligger förpliktelse att iaktta vad konventionen innehåller. Där
emot kan det exekutiva förfarandet beträffande luftfartyg i andra hänseen
den regleras på det sätt som från svensk synpunkt .framstår som bäst. 

Beredningen påpekar att lös egendom i allmänhet enligt 96 a § UL kan säl
j as exekutivt under hand. Reglerna om underhandsförsäljning gäller emel
lertid inte beträffande vanliga fartyg eller luftfarlyg och reservdelar som av
ses i 1955 års försäljningslag. Även om 1948 års konvention inte kan sägas 
lägga något direkt hinder i vägen för att införa möjlighet till exekutiv under
handsförsäljning av luftfartyg och reservdelar till luftfartyg anser bered
ningen alt en sådan försiiljningsmetod inte utan viss svårighet skulle låta sig 
passas in i det system med kallelser och sammanträden m. ni. som konventio
nen föreskriver. Därtill kommer att en ensartad ordning bör eftersträvas för 
exekutiv försäljning av luftfartyg och försäljning av vanliga fartyg. Någon 
översyn av reglerna om ulmiitning och försäljning av vanliga fartyg har be
redningen inte kunnat genomföra i samband med att här ifrågavarande för
slag utarbetades. Beredningen anser sålunda att försäljning av utmätt luft
fartyg m. m., åtminstone t. v., skall kunna ske bara på offentlig auktion. 

Beredningens förslag om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. bygger på 
att vissa hesUimmelser om underrättelser m. m. kommer att utfärdas i admi
nistrativ ordning. 17 § i 1955 års försäljningslag, som innehåller föreskrifter 
för auklionsförrättare om underrättelser till inskrivningsdomare, saknar 
därför motsvarighet i beredningens förslag. Vidare anser beredningen alt i 
administrativ ordning kan föras in besHimmelsc om skyldighet för öE att an
skaffa gravationsbevis rörande egendom som skall säljas (jfr 1 § första styc
ket i 1955 års försäljningslag och 91 § 6 mom. UL). 

Remissyttrandena. Beredningens förslag att 1955 års försäljningslag skall 
ersättas med en ny lag om exekutiv försäljning av luflfartyg m. m. har godta
gits eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. Luftfartsverket har för
klarat alt verket inte har något alt erinra mol lagförslaget i vad det berör 
dess verksamhetsområde. 

I remissyttrandena har inte framförts några synpunkter i direkt anslut
ning till bestämmelserna i lagförslaget. Några remissinstanser, bl. a. hourät-
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ten för Västra Sverige och länsstyrelsen i Kalmar län, påpekar emellertid att 
de erinringar som de har anfört i fråga om bestämmelserna i förslaget till lag 
om exekutiv försiiljning av fast egendom också i ti!Eimpliga delar gäller det 
här aktuella förslaget. 

Departementschefen. Jag delar beredningens uppfattning att reglerna om 
försäljning av utmätt luftfartyg m. m. bör anpassas till de nya regler om exe
kutiv försäljning av fast egendom som nu föreslås. Samordningen bör avse 
både metodiken och lermino:logien. Detta gör det niitkiindigt alt ersätta 1955 
års lag med siirskihla bestiimmelser om försiiljning av ulmält luftfartyg 
m. m. med en hell ny lag. 

Som beredningen framhåller bygger 1955 års försäljningslag på 19<18 års 
Genevekonvenlion rörande internationellt erkännande av rätt till luflfartyg. 
Bestämmelserna i denna konvention, som har ratificerats av Sverige, måste 
beaktas också vid utarbetandet av den nya lagstiflningen. Inom del område 
som regleras av konventionen får den nya lagen alltså ges samma innehåll 
som den nuvarande. Ändringar i sakligt hiinseende kan bara företas i frågor 
som faller utanför detta omr:hle. 

Departementsförslaget till lag om exekutiv försäljning av luflfarlyg m. m. 
(LfL) önrensstänuner i sakligt hänseende med beredningens förslag. Lik
som enligt beredningens förslag skall sålunda enligt departementsförslaget 
försäljning ske på offentlig auktion. I anslutning till vad beredningen har 
anfört i fråga om försäljningsformen vill jag framhålla att reglerna om exe
kution i vanliga fartyg f. n. övervägs av beredningen. Frågan om det bör 
öppnas möjlighet alt sälja vanliga fartyg under hand blir då föremål för upp
märksamhet. I det sammanhanget torde det framstå som naturligt att ta upp 
frågan om si:ittet för försäljning av ulmiitt luflfartyg till nytt överviigan<le. 

Liksom beredningens förslag förutsätter deparfomentsförslagel all kom
pletterande bestämmelser utfärdas i adminislraliv ordning. Till kommande 
tillämpningsföreskriftcr bör i enlighet med beredningens förslag kunna 
överföras de bestämmelser som finns i 17 § i 1955 års försäljningslag. 

I redaktionellt avseende har LfL givits en ut.formning som ansluter till de
partemenlsförslagel till lag om exekutiv försäljning av fast egendom (FfL). 
Detta innebär att bestämmelserna i beredningens förslag blivit föremål för 
viss omdisposition. Som nyss har nämnts har någon saklig ändring inte ge
nomförts. I 24 § i beredningens förslag har särskilt angivits att, när egendom 
säljs exekutivt under konkurs, egendomens ägare företriids av konkursför
vallaren. Eftersom detta får anses ligga i sakens natur, saknar departements
förslage l motsvarande föreskrift. Beredningen har också velat ta in en erin
ran om förvaltarens åligganden enligt KL, när egendom säljs exekutivt under 
konkurs. En sådan erinran behövs enligt min mening inte. Den saknar så
lunda också motsvarighet i uepartementsförslaget. 
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1 § 

Paragrafens första stycke motsvarar 1 § försla stycket och 3 § tredje styc
ket i lagberedningens förslag. Andra stycket har i beredningens förslag sin 
motsvarighet i 1 § andra stycket. 

Lagberedningen. Föreskriften att utmätt luflfartyg och intecknade reserv
delar till sådant fartyg säljs av öE överensstämmer med vad som nu före
skrivs i 2 §i 1955 års försäljningslag. 

Hänvisningen i andra stycket till lagen (1955: 229) i anledning av Sveriges 
tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt 
till luflfartyg motsvarar 1 § andra stycket i 1955 års försäljningslag. Hänvis
ningen avser luftfartyg vilka är registrerade utomlands i stater som tillträtt 
1948 års konvention. Vid exekutiv försäljning av sådana luftfartyg här i lan
det skall vissa särskilda rättigheter beaktas. Det gäller bl. a. med besittning 
förenad rätt att genom köp förvärva luftfartyg och nyttjanderätt till luftfar
tyg enligt upplåtelse på minst sex månader. 

Departementschefen. I 1 § första stycket har som en andra punkt .förts in 
bestämmelsen att försäljning skall ske på offentlig auktion (jfr 1 § första 
stycket FfL). I övrigt överensstämmer departementsförslaget i sak med be
redningens förslag. 

2 § 

Paragrafen motsvarar 2 § i lagberedningens förslag. 
Deparlementschefen. Paragrafen har utformats i enlighet med beredning

ens förslag. Den motsvarar 2 § första stycket FfL. 

3 § 

Paragrafen motsvarar 3 § första och andra styckena i lagberedningens 
förslag. 

Departementsclief en. I denna paragraf har tagits upp bestämmelser om 
tidsfrist för försäljning av utmätt luftfartyg eller utmätta intecknade reserv
delar till sådant fartyg och om anstånd med försäljning. Bestämmelserna 
har behandlats i den allmänna motiveringen. 

Som framgår av vad som anförts i anslutning till 1 § har bestämmelsen om 
försäljningssättet som finns i 3 § tredje stycket i beredningens förslag förts 
över till 1 § första stycket i departementsförslaget. 

4 § 

Paragrafen motsvarar 4 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. I 87 § 2 mom. UL meddelas f. n. bestämmelser om rätt för 

inteckningshavare att lösa ut utmätningssökanden. Bestämmelserna i detta 
ämne har flyttats till denna paragraf i förslaget. 

I motsats till gällande lag (87 § 1 mom. UL) upptar förslaget inte någon 
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bestämmelse om prioriteten, niir utmiitning har skett för del av fordran för 
vilken egendomen svarar på grund av inteckning. Liksom i motsvarande fall 
vid ulmälning av fast egendom har beredningen ansett det självklart, att ul
mätningssökanden skall ha företräde framför den utlösande beträffande 
återstoden av sin fordran. Pantförskrivningen till honom gäller alltjämt och 
han kan inte genom utlösningen bli sämre ställd än om han genom egendo
mens försäljning fått betalt för den del av hans fordran som utmätningen av
såg. 

Departementschefen. Paragrafen har, med vissa redaktionella jämkningar, 
utformats i enlighet med beredningens förslag. Den motsvarar 12 § FfL. 

5 § 

Paragrafen motsvarar 5 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Under konkurs kan konkursförvaltaren enligt 71 § KL 

göra framställning om att luftfartyg eller intecknade reservdelar till Iuftfar
tyg skall säljas i exekutiv ordning. För sådant fall gäller enligt 7 § i 1955 års 
försäljningslag, att vissa förmånsberättigade borgenärer kan ansluta sig till 
försäljningsyrkandet med verkan att försäljningen skall äga rum och lägsta 
bud bestämmas som om den anslutande varit utmätningssökande. Motsva
rande bestämmelser har tagits upp i 5 § i förevarande förslag. Därvid har 
gjorts vissa jämkningar. 

Enligt förslaget skall sålunda anslutningsrätt få utövas så snart exekutiv 
försäljning skall ske under konkurs, oavsett vem som tagit initiativ till för
säljningen. Bland dem som f. n. kan begära anslutning uppräknas borgenär 
som har förmånsrätt enligt 17 kap. 4 § HB. I stället för förmånsrätt enligt 
detta lagrum skall träda förmånsrätt enligt 12 eller 13 § FRO (jfr 10 och 11 
§§ FRL). Samma befogenhet bör tillkomma borgenär med förmånsrätt enligt 
17 kap. 6 a § HB som motsvaras av 14 § FRO (jfr 12 § FRL). Föreskrift 
härom har tagits upp i förslaget. Anslutningsrätten för dessa borgenärsgrup
per har enligt beredningen dock mycket ringa praktisk betydelse, eftersom 
deras förmånsrätt går efter förmånsrätten för fordringar, med vilka är för
enad luftpanträtt eller för vilka egendomen svarar på grund av inteckning el
ler med vilka är förenad refentionsrält. Om konkursförvaltaren begärt för
säljning, kommer därför lägsta budet att regelmässigt bestämmas på samma 
sätt, vare sig anslutningsrätt utövas eller inte. Beredningen utgår från att 
förvaltaren i hithörande fall måste anses begära försäljning inte bara för alt 
tillgodose oprior.iterade borgenärers rält utan även med tanke på borgenärer 
som har allmän förmånsrätt. Beredningen erinrar i sammanhanget om att 
förvaltaren enligt beredningens förslag till ändring av 71 § KL skall föra ta
lan för borgenärer som har förmånsrätt enligt 12-14 §§ FRO (jfr 10-12 §§ 
FRL). Endast i fråga om egendom, som före konkursen utmätts för fordran 
utan förmånsrätt eller med sämre förmånsrätt än enligt 12, 13 eller 14 § 
FRO ·och skall säljas under konkursen, kan anslutningsrätten för nyss-
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nämnda borgenärer få praktisk betydelse. Utmätning av lös egendom ger 
utmätningssökanden sämre förmånsrätt än som är förenad med fordringar 
som avses i 12-14 §§ FRO och borgenärer som har .förmånsrätt enligt sist
nämnda lagrum kommer därför att ligga inom skyddsbeloppet, om inte an
slutningsrätt finns och utövas. 

Om försäljning kommer till stånd uncler konkurs, skall borgenärer som av
ses i 12-14 §§ FRO - om deras fordringar har anmälts - få utdelning efter 
sin förmånsrätt vare sig anslulningsrätt ulövats eller inte. 

Departementsclzef en. Departementsförslaget överensstämmer i sak med 
beredningens förslag. I redaktionellt hänseende har bestämmelserna anpas
sats till FRL. 

Bestämmelserna har motsvarigheter i 13 § FfL. 

6 § 

Paragrafen motsvarar 6 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Bestämmelser om kungörande av auktion finns nu i 3 § i 

1955 års försäljningslag. Med hänsyn till innehållet i artikel VII i 1948 års 
konvention bör den tid som skall förflyta mellan kungörandet och auktionen, 
minst sex veckor, bestämmas i själva lagen. I FfL har motsvarande fråga 
överlämnats till tillämpningsförfattning. Kungörelsen skall även innehålla 
uppgift om fördelningssammanträdet. Tiden för detta sammanträde är f. n. 
genom 1 §i 1955 års försäljningslag och 140 § UL bestämd till fjorton dagar 
efter auktionen. Förslaget överlåter åt öE att bestämma tiden, men i stället 
skall tiden kungöras. Det förutsätts. inte i förslaget, att något särskilt bevak
ningssammanträde skall hållas. Kungörelsen behöver följaktligen inte inne
hålla någon uppgift därom. Sakägarna skall uppmanas att anmäla sin rätt se
nast vid auktionen, dvs. innan öE övergår till att ropa ut egendomen. 

Departementschef en. Paragrafen har utformats i enlighet med beredning
ens förslag. 

7 § 

Paragrafen motsvarar 7 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Bestämmelserna i paragrafen ersätter senare delen av 3 § 

i 1955 års försäljningslag. De är betingade av innehållet i 1948 års konven
tion och har därför tagits in i lagen, fasUin de är tämligen detaljerade. 

Det kan vara tveksamt, om inte lagen borde innehålla föreskrift att under
rättelserna skall ange vem som har begärt försäljning. Frågan har dock inte 
så stor praktisk be lydelse i fråga om luflfartyg och reservdelar tlärtill. Bered
ningen anser del i varje fall vara tillräckligt, om tillämpningsförfattningen 
innehåller bestämmelser i ämnet. 

Departementscl1efen. Departementsförslaget överensstämmer med bered
ningens förslag. Enligt min mening bör i administrativ ordning föreskrivas 
att und·errättelse till sakägare skall innehålla uppgift om vem som har begärt 
försäljning. 
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8 § 

Paragrafen motsvarar 8 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Bestämmelserna i denna paragraf är nya men har beträf

fande fast egendom sin motsvarighet i 24 § FfL (jfr 22 § i motsvarande de
partementsförslag) som i sin tur ersätter 104 § UL. Beredningen har ansett, 
att det också i förevarande lag bör anges hur öE skall handla för den hän
delse att utlysandet av auktion visar sig vara bristfälligt. 

Beredningen anmärker i sammanhanget, att påföljderna av underlåtenhet 
att iaktta föreskrifterna om utlysandet i 1948 års konvention skall bestäm
mas av försäljningslandcts lag, dock med beaktande av att försäljning som 
sker i strid med nämnda föreskrifter under vissa omständigheter kan förkla
ras ogiltig. 

Departementschefen. Med viss redaktionell jämkning har paragrafen ut
formats i enlighet med beredningens förslag. 

9 § 

Paragrafen motsvarar 9 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. I paragrafen regleras det inledande förfarandet vid auk

tionen. Paragrafen ersätter första stycket i 4 §i 1955 års försäljningslag. 
Som framgår av FfL skal!: särskilt bevakningssammanträde alltid hållas 

före exekutiv fastighetsauktion. Det kan och kommer sannolikt i allmänhet 
också att hållas i omedelbar anslutning till auktionen. För luflfartygsför
säljningarnas del finns knappast någon anledning att frångå gällande ord
ning, vilken innebär alt ben.kningar som inte redan har gjorts får ske vid 
auktionens början innan den utmätta egendomen utbjuds till försäljning. 

Departementschefen. Departementsförslaget överensstämmer i sak med 
beredningens förslag. 

10 § 

Paragrafen motsvarar 10 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. I denna paragraf anges vilka fordringar som skall tas upp 

i sakägarförteckningen. Bestämmelser härom finns f. n. i 4 § andra stycket i 
1955 års försäljningslag. Förutom utmätningsfordringen jämte kostnaden 
för förfarandet kommer normalt inte i fråga andra fordringar än sådana, för 
vilka egendomen svarar på grund av luftpanträtt, inteckning eller retentions
rätt. Några rättigheter av nyttjandcrättstyp skall inte beaktas vid försäljning 
av inhemska luftfartyg. Om egendomen är av.trädd till konkurs, skall också i 
sakägarförteckningen tas upp arvode och annan kostnad för egendomens 
förvaltning under konkursen. Har utmätning av egendomen skett före beslu
tet om egendomsavträdet och skall verkställigheten trots konkursen fortgå, 
skall därjämte tas upp anmälda fordringar som har förmånsrätt enligt 
12-14 §§ FRO (jfr 10-12 §§ FRL). 

När fråga iir om försäljning av luftfartyg, vilket registrerats i främmande 
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stat som tillträtt 1948 års Genevekonvention, och intecknade reservdelai' till 
sådant luflfartyg, skall i sakägarförteckningen upptas också andra an
språk. Detta framgår av 6 § andra stycket i lagen (1955: 229) i anledning av 
Sveriges tillträde till konventionen rörande internalionellt erkännande av 
rätt till luftfarlyg. 

Om en intecknad fordringshanclling vid exekutiv försäljning innehas av 
egendomens ägare, får denne enligt 28 § i lagen ( 1!)55: 227) om inskrivning 
av rätt till luftfarlyg lillgodonjuta samma rält som skulle ha tillkommit in
nehavare av inteckningen, dock inte ränta. Med anledning härav har i ett and
ra stycke av förevarande paragraf tagits in en erinran om att med fordran 
avses även iigarhypotek. 

Deparlementsclief en. Paragrafen stämmer i sak överens med vad bered
ningen har föreslagit. I redaktionellt hänseende har den fålt en utformning 
som ansluter till 25 § FfL. 

11 § 

Paragrafen motsvarar 11 § i lagberedningens förslag. 
Departementsclzef en. I enlighet med beredningens förslag har i förevaran

de paragraf tagits upp vissa bestämmelser rörande sak.ägarförteckningen, 
som kompletterar dem som finns i 10 §. Bestämmelserna, som ersätter 4 § 
andra och tredje styckena i 1955 års försäljningslag, har motsvarighet i 26 § 
FfL. 

12 § 

Paragrafen motsvarar 12 §i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. I försla punkten i paragrafens första stycke föreskrivs att 

fordran i saktigarförleckningen skall tas upp med dess belopp på dagen för 
köpeskillingsfördelningen, vilken skall vara besHimd och kungjord på för
hand (jfr 6 §).Regeln överensstiimmer i sak med 29 §, jiimförd med 34 § 5. 
FfL (j fr 27 och 36 § § i motsvarande departemenlsförslag). Beredningen 
framhåller alt i fråga om luftfartyg behöver inte fördelningsclagen och dagen 
då köparen får komma i besittning av egendomen sammanfalla (jfr 17 § 
femte stycket i departementsförslaget). 

övriga regler i första slycket har också motsvarigheter i FfL. I 1955 års 
försiiljningslag motsvaras de av en hiinvisning i 4 § tredje stycket till 110 § 1 
mom. UL. 

Ränteregeln i andra stycket av paragrafen motsyaras i Hl55 års försiilj
ningslag av hfö1visning som 4 § tredje stycket gör till 112 § UL. Enligt 28 §i 
lagen om inskrivning aY rält till luftfarlyg får riinta inle beräknas på iigarhy
potek. Besliimmclse hiirom har beredningen ansett böra tas upp iiven i före
varande paragraf. 

Departementsclzef en. Paragrafen har, med vissa redaktionella !lndringar, 
utformats i enlighet med beredningens förslag. 
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13 § 

P.aragrafen motsvarar 13 ~ första stycket (delvis), 13 § andra och tredje 
styckena saml inledningen av 15 § i lagberedningens förslag. 

Departementscliefen. I denna paragraf har i dcpartementsförslaget sam
manförts vissa föreskrifter att skyddsbelopp m. ni. skall anges i saldgarför
teckningcn. Paragrafen har fått en redaktionell utformning som ansiuler till 
30 § FfL. 

Den i andra stycket av paragrafen upptagna bestämmelsen, som motsvarar 
5 § andra stycket i 1055 års försäljningslag, är betingad av arlikel X (3) i 
1948 års konvention. 

14 § 

Paragrafen motsvarar 14 §i lagberedningens försla;.;. 
Departemcntschcf en. Beslfonmelscrna i denna paragraf om samtidig för

säljning av flera luftfartyg eller av luftfartyg och intecknat lager av reservde
lar överensstämmer i sak med de bestiimmelser som nu finns i 6 § i IH55 års 
försäljningslag. Paragrafen har utformats i enlighet med beredningens för
slag. 

15 § 

Paragrafen motsvarar 13 :3 första stycket (delvis) i lagberedningens för
slag. 

Departementschefen. Av 5 §i 1955 års försäljningslag framgår alt läcknings
principen gäller vid exekutiv försäljning av luflfarlyg m. m. I förevarande 
paragraf i departementsförs~:aget har tagits upp bestämmelser som ger ut
tryck för den nämnda principen. Förslaget innebär att försäljning kan ske så 
snart skyddsbeloppet är uppnåLL Paragrafen har fått en utformning som 
ansluter till 32 § första stycket FfL. 

Som hererlningen har påpekat kan utöver köpeskilling knappast komma i 
fråga andra medel iin förverkad handpenning (jfr 23 § i departementsförsla
get). 

16 § 

Paragrafen motsvarar 15 § 1 i lagberedningens förslag. 
Departcmentschcf en. I denna paragraf i dcpartemcntsförslaget har tagits 

upp bestämmelser om bclalningsvillkor som motsvarar dem som nu finns i 8 
§ i Hl55 års försö.ljningslag. I paragrafens andra stycke anges att det skall an
märkas j sakägarförieckningen, om fordran inte får innestå. 

17 § 

Paragrafen motsvarar 15 § 2 och 3 i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Enligt beredningens förslag skall handpenningen vid in

rop på auktion liksom f. n. fastställas till en sjättedel av köpeskillingen oel1 
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minst kostnaden för förfarandet. Någon anledning att såsom i gällande lag 
(jfr 10 § i 1955 års försäljningslag) maximera handpenningens belopp till 
vad som skall betalas kontant anser beredningen inte finnas, eftersom över
tagandeprincipen inte tillämpas utan köpeskillingen skall betalas kontant, 
om inte annat avtalas. Ställs säkerhet i stället för kontant handpenning, skall 
den enligt förslaget avse handpenningens belopp. Att såsom f. n. kräva sä
kerhet för större belopp förefaller beredningen inte vara behövligt. Att bor
gen skall vara proprieborgen framgår av 48 § i förslaget till lag om ändring i 
UL. 

Liksom 'id fastighetsförsäljning har i beredningens förslag staten och 
komnrnn befriats från skyldighet att lämna handpenning eller ställa säkerhet 
men ålagts ersättningsskyldighet intill motsvarande belopp. 

Enligt förslaget äger köparen komma i besittning av egendomen, när köpe
skillingen betalts till fullo. Förslaget skiljer sig i detta hänseende från 34 § 
FfL (jfr 36 § i motsvarande departementsförslag) enligt vilken fördel
ningsdagen skall anses som tillträdesdag. Detta sammanhänger med att fast 
egendom kan ge betydande avkastning, varför tillträdesdagen bör vara fix. 
Beträffande utmätta luftfartyg och reservdelar kan knappast någon avkast
ning väntas men däremot kostnader för garagehyra och liknande som kanske 
kan undgås genom att köparen tar hand om egendomen. 

Departementschef en. I denna paragraf i departementsförslaget har tagits 
in föreskrifter dels om handpenning vid inrop på auktion (första-tredje 
styckena) dels om betalning av återstående del av den kontanta köpeskil
lingen (fjärde stycket) dels om köparens rätt att komma i besittning av egen
domen och om egendomens ansvar för skuld efter besittningstagandet (femte 
stycket). 

Departementsförslaget i de nu angivna delarna har i allt väsentligt utfor
mats i enlighet med beredningens förslag. I förhållande till beredningsförsla
get har emellertid gjorts vissa avvikelser. I departementsförslaget har så
lunda inte tagits upp någon motsvarighet till föreskriften i beredningens 
förshlg (15 § 2. första stycket i sista punkten) alt bestämmelserna i lagen om 
handpenning också gäller säkerhet för handpenning. Eftersom detta får an
ses ligga i sakens natur, har någon uttrycklig bestämmelse inte ansetts vara 
påkallad (jfr 35 § FfL). Den befrielse från skyldighet att lämna handpen
ning som beredningen har velat tillerkänna kommuner har utsträckts till att 
avse också kommunalförbund (jfr 35 §tredje stycket FfL och 48 §i förslaget 
till lag om ändring i UL). 

18 § 

Paragrafen motsvarar 16 §i lagberedningens förslag. 
Departcmentschef en. Bestämmelserna överensstämmer med dem som har 

tagits upp i 37 § FfL. De ersätter den hänvisning till 118 § UL som nu görs i 4 
§ tredje stycket i 1955 års försäljningslag. 
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19 § 

Paragrafen motsvarar 17 § j, lagberedningens förslag. 
Departemcntschefen. I paragrafen ges bestämmelser som ersätter dem som 

nu finns i 9 § i 1955 års försäljningslag. Bestämmelserna har utformats i 
överensstämmelse med 38 § andra slycket FfL. 

20 § 

Paragrafen motsvarar 18 § i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Bestämmelserna i paragrafen ersätter de bestämmelser 

som nu finns i 11 § i 1955 års försäljningslag. 
Beredningen påpekar att auktionsförrällare enligt 93 § UL kan viigra att 

godta för låga inrop. Detta gäller emellertid inte vid auktion på vanliga fartyg 
och luftfarlyg. Beredningen bar inte kunnat finna att några sakliga invänd
ningar kan framställas mot att den som förrättar auktion på luftfartyg eller 
intecknade reservdelar till sådana fartyg får motsvarande befogenhet att 
vägra godta inrop. Beredningen anser emellertid att frågan härom kan anstå 
till dess beredningen behandlar försäljning av vanliga fartyg. 

Departementscliefen. Förevarande paragraf har givits en ulformning som 
nära ansluter till 40 § FfL. I motsats till sistnämnda paragraf innefattar den 
inte någon befogenhet för den som förriittar auktion att vägra att godta in
rop, som kan anses vara för lågt. I och för sig framstår det som tveksamt, om 
det föreligger något behov av en sådan befogenhet vid försäljning av luftfar
tyg (jfr prop. 1967: 16 s. 135). Som beredningen framhåller bör emellertid 
frågan härom kunna tas upp till nytt övervägande vid översynen av reglerna 
om exekution i fartyg. Det framstår också enligt min mening som lämpligt 
att reglerna i det avseendet hör vara desamma för vanliga fartyg och luftfar
tyg. 

21 och 22 §§ 

Paragraferna motsvarar 19 och 20 §§i lagberedningens förslag. 
Lagberedningen. Paragraferna rör påföljd av underlåtenhet att betala fö

reskriven handpenning eller återstoden av köpeskillingen. Dessa frågor regle
ras nu av 95 § 1 mom. UL, jämfört med 1 §i 1955 års försäljningslag, samt 11 
och 12 §§ i sistnämnda Jag. De föreslagna paragraferna, som har utformats i 
anslutning till 40 och 41 §§ FfL, kompletteras av 144 §i beredningens förslag 
till ändring av UL (jfr 41 och 42 §§i departementsförslaget till lag om exeku
tiv försäljning av fast egendom samt 143 a § i dcpartementsförslaget till lag 
om ändring i UL). 

Belalar inroparen inte återstående ogulden del av köpeskillingen, skall 
auktionsförrättaren enligt 12 § i 1955 års försiiljningslag ombesörja ny auk
tion. Förslaget föreskriver, at1: nytt försäljningsförsök skall göras, om sökan
den inte avstår därifrån. 

Frånsett det nu angivna fallet skall inte ske mer än ett försiiljningsförsök. 
Misslyckas det, går utmätningen åter. 
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Departementschefen. Förevarande paragrafer i deparlementsförslaget 
överensstämmer i sak med beredningens förslag. 

23 § 

Paragrafen motsvarar 21 § i lagberedningens förslag. 
Departementschef en. I paragrafen ges regler om användningen av hand

penning, när inropare inte har fullgjort sin betalnings·skyldighet. Reglerna 
har motsvarigheter i 43 § FfL. De kompletteras av bestämmelserna i 143 a § i 
förslaget till lag om ändring i UL och ersiitter bestämmelserna i 12 § första 
stycket i 1955 års försäljnringslag. 

24 § 

Paragrafen motsvarar 22 § i beredningens förslag. 
Lagberedningen. I 22 § i sitt förslaghar beredningen tagit upp vissa regler 

om köpeskillingsfördelning och om fullföljd av talan. 
Bestämmelser om köpeskillingsfördelning och vad som har samband 

därmed finns f. n. i 13 och 14 §§i 1955 års försäljningslag som kompletteras 
av 140 § UL. I förslaget hänvisas i det avseendet till vad som föreskrivs be
träffande fast egendom i 143-166 §§ UL, i den lydelse som dessa paragrafer 
har i beredningens förslag till lag om ändring i UL. 

Departementschef en. Paragrafen har utformats i enlighet med beredning
ens förslag. I sakligt hänseende innebär bestämmelserna i paragrafen inte 
någon nämnvärd ändring i vad som nu gäller. 

25 § 

Paragrafen motsvarar 23 § i lagberedningens förslag. 
Departementschef en. I enlighet med beredningens förslag har i föreva

rande paragraf Lagits upp bestämmelser som motsvarar dem som ges i 48 § 
FfL. Bestämmelserna har inte någon motsvarighet i 1955 års försäljningslag. 

övergångsbestämmelserna 

Punkt 1. Den nya lagen bör träda i kraft samtidigt med FfL, dvs. den 1 ja
nuari 1972. 

Punkt 2. Eftersom den nya lagen inte innehåller några större sakliga nyhe
ter, bör den i princip vara tillämplig även i redan anhängiga iirenden, om inte 
annat anges i övergångsbestämmelserna. Liksom i fråga om FfL bör alltså 
gälla att nya lagen blir tillämplig på varje auktion som äger rum efter ikraft
trädandet. Om lagen skall vara tillämplig på auktion, bör också förberedande 
åtgärder inför auktionen ske i enlighet med lagen. I denna punkt föreslås så
lunda att nya lagens bestämmelser om sakägarförteckning samt om kungö
rande av auktion och vad som har samband därmed skall tillämpas före 
ikraftträdandet, om auktion skall hållas först efter ikraftträdandet (jfr 
punkt 2 första stycket i övergångsbcsfämmelserna till FfL). 
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Punkt .'J. Har auktion iigl rum före nya lagens ikraftträdande, bör äldre he
sHimmelser i fråga om inropares förpliktelser samt om köpeskillingsfördel
ning och vad som har samband därmed tillämpas. Föreskriften om detta, 
som har tagits upp i förevarande punkt, överensstämmer med punkt 7 i 
övergångsbestämmelserna i förslaget till lag om ändring i UL. 

Som beredningen framhåller hör det utan särskild föreskrift vara klart alt 
punkt 12 i övergångsbestämmelserna i förslaget till lag om ändring i UL gäl
ler, när öE har meddelat utslag eller verkställt försäljning som rör luftfartyg 
eller reservdelar därtill. 

Punkt .i. Bestämmelserna i 4 och 7 §§ i 1955 års försäljningslag lindrades 
år 19G7. Ändringen hade samband med den nya lagstiftningen om företagsin
teckning. I samband med ändringen meddelades en övergångsbestämmelse 
som innehöll att vad som föreskrevs i 4 och 7 §§i deras äldre lydelse alltjämt 
skulle gälla, när luftfartyg eller reservdelar enligt punkt 3 h i övergångsbe
stämmelserna till lagen (1961i: 454) om företagsinteclming fortfarande häf
tade för beviljad eller sökt fiirlagsinteckning. Enligt nämnda punkt i över
gångsbestämmelserna kan äldre lag bli tillämplig i konkurs som inträder på 
grund av ansökan som görs in.om tio år efter lagens ikraftträdande den 1 juli 
1967. 

I enlighet med förslag av beredningen föreslås att nämnda övergångsbe
stämmelse till ändringen i 1955 års lag skall ha motsvarande tillämpning med 
avseende på nya lagen, dvs. att 4 och 7 §§ i 1955 års lag i deras lydelse före 
den 1 juli 1967 alltjämt skall gälla i de hänseenden som avsågs med 1967 års 
lagändring. 

Pnnkt 5. På motsvarande ~;ätt som i punkt 9 i övergångsbestämmelserna 
till FfL och punkt 13 i övergångsbestämmelserna till förslaget tm lag om 
ändring i UL har i förevarande punkt föreskrhits att bestämmelserna i 3 § 
nya lagen beträffande tidsfrist för försäljning och anstånd därmed inte skall 
vara tillämpliga vid indrivning av böter m. m. 

' Punkt 6. I denna punkt lrnr tagits upp en övergångsbestämmelse som på 
vanligt sätt anger hur hänvisningar till bestämmelser som ersätts genom be
stämmelser i nya lagen skall tolkas. 

3.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1955: 229) i anledning av Sveriges 
tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till 
luftfartyg 

I 6 § i här ifrågavarande lag föreslås vissa ändringar som har karaktären 
av följdändringar till förslagen till lagar om exekutiv försäljning av fast 
egendom och om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. Ändringarna i 
första stycket av paragrafen medför inte någon ändring i sak. Detsamma gäl
ler beträffande iindringen i första punkten i andra stycket. Den föreslagna 
hämisningen i andra punkten i andra stycket till vad som skall gälla beträf-
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fande förbehåll för rättighet i fast egendom torde medföra att rättigheter som 
skall erkännas på grund av förevarande lag, dvs. rättighelcr som enligt 2 § i 
Jagen skall erkännas vid exekution i annan konventionsstats luftfartyg, får 
ett något bättre skydd än de nu har (jfr 33 och 39 §§ i förslaget till lag om 
exekutiv försäljning av fast egendom). 

Samtidigt föreslås att ordet "luftfartsstyrelsen" i 8 § skall bytas ut mot 
"luftfartsverket". 

3.9 Förslaget till lag om ändring i förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsök
ningslagens ikraftträdande och vad i avseende därå iakttagas skall 

I 12 § av nämnda förordning ges, med anknytning till vad som nu före
skrivs i 120 § UL, bestämmelser om tillvägagångssättet när vid fastighetsauk
tion försäljningen skall ske genom utrop i upp- och avslag (s. k. Dutch auc
tion). 

Som förut har anförts skall vid fastighetsauktion enligt departementsför
slaget till lag om exekutiv försäljning av fast egendom försäljning i uppslag, 
dvs. genom bud och överbud, vara den enda tillåtna försäljningsformen. Med 
hänsyn härtill föreslås alt 12 § i här ifrågavarande förordning skall upphä
vas. 

3.10 Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

I propositionen med förslag till JB framhöll jag att min avsikt var att i 
samband med att förslag om lagstiftning på exekutionsrättens område laclcs 
fram ytterligare överväga de bestämmelser i JB som kunde beröras därav 
(prop 1970: 20 del A s. 393). I enlighet härmed har bestämmelserna i JB nu 
setts över mot bakgrunden av de förslag beträffande fastighetsexekutionen 
som jag har behandlat i det föregående. översynen har föranlett att änd
ringar föreslås i 6 kap. 15 §, 7 kap. 16, 17 och 19 §§, 8 kap. 15 §, 12 kap. 29 §, 
17 kap. 10 §, 19 kap. 21 §, 20 kap. 6 och 9 § §, 22 kap. 3 § samt 23 kap. 2 §. 

G kap. 15 § 

I 6 kap. 12 och 13 § § .JB finns bestämmelser om när inteckning helt eller 
delvis blir utan verkan till följd av exekutivt förfarande beträffande den in
tecknade egendomen. Bestämmelserna i 12 § avser fall då fastighet har sålts 
på exekutiv auktion, medan 13 § rör fall då under exekutivt förfarande för
delas medel som finns att tillgå utan att fastigheten har sålts. I 14 § finns 
vidare bestämmelser om expropriations och liknande tvångsförvärvs inver
kan på inteckning och pantbrev. 

I 6 kap. 15 § ges föreskrifter om vad som skall gälla i fråga om inteckning 
och pantbrev när myndighet i annat fall än som avses i 12-14 §§har förde
lat medel mellan rättsägare i intecknad fastighet. Föreskrifterna innebär att 
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inteckningen blir utan verkan till den del medel vid fördelningen har fallit ut 
på panlbrevets belopp. Särskilda bestämmelser gäller för det fall att inneha
vare av pantbrev vid medelsfördelning har avs tålt från sin rätt till betalning. 

Som framgår av det föregående föreslås nu regler i FfL som öppnar möj
lighet att sälja utmätt fastighet underhand. Bestämmelserna härom innebär 
bl. a. att köparen vid underhandsförsäljning skall åläggas att svara för alla 
fordringar som på grund av panträtt eller i övrigt är förenade med förmåns
rätt i fastigheten, om inte borgenär får betalt ur särskilt tillgängliga medel el
ler avstår från betalning ur fastigheten. Förfallna belopp skall emellertid all
tid betalas kontant, om inte köparen visar att han avtalat annat med den be- . 
talningsberättigade (58 § andra stycket FfL). I 143 § 2 mom. i förslaget till 
lag om ändring i UL har tagits upp regler om medelsfördelning efter under
handsförsäljning. Reglerna innebär att fördelning av tillgängliga medel i 
första hand skall ske enligt köpevillkoren och i övrigt enligt de grunder som 
gäller för upprättande av sakägarförteclming. Medelsfördelningen skall an
komma på öE. 

Av vad som har anförts i anslutning till de föreslagna besHimmelserna om 
exekutiv underhandsförsäljning av fastighet framgår att avsikten är att un
derhandsförsäljning skall ske i former och ha verkan som överensstämmer 
med vad som gäller beträffande frivillig försäljning, i den mån det förhållan
det att det rör sig om en exekutiv försäljning inte måste leda till annat. I en
lighet härmed bör en exekutiv underhandsförsäljning lika litet som en frivil
lig försäljning ha den följden att inteckningar i såld faslighet helt eller delvis 
blir utan verkan. Efkr en underhandsförsäljning bör sålunda i normalfallet 
inteckning i fastigheten stå kvar ograverad, även om vid medelsfördelningen 
medel har fallit ut på pantbrevets belopp. 

Den nuvarande utformningen av de nämnda bestämmelserna i 6 kap. JB 
medför att frågan om inverkan på inteckning av medelsfördelning efter exe
kutiv underhandsförsäljning av fastighet är att bedöma enligt 15 §. Om 
denna paragraf lämnas oförä:n.drad blir inteckning således utan verkan i den 
mån betalning vid sådan medelsfördelning faller ut på pantbrevets belopp. 
För att undvika detta föreslås. att det i ett nylt andra stycke i paragrafen görs 
undantag för det fall att medelsfördelning sker efter underhandsförsäljning. 

Det är inte uteslutet att en underhandsförsäljning av fastighet kan komma 
alt föregås av en särskild tillhehörsförsäljning. Om en tillbehörsförsäljning i 
något undantagsfall har föregått en underhandsförsäljning av själva fastig
heten, skall tillbehörsmedlen visserligen fördelas samtidigt med köpeskil
lingen för fastigheten och övriga medel som finns att tillgå. Därvid skall 
emellertid fördelningen av tillbehörsmedel ske enligt särskilda regler i FfL. I 
den mån tillbehörsmedel vid fördelningen faller ut på pantbrevs belopp bör, 
liksom vid fördelning som avses i 13 §, inteckningen helt eller delvis bli utan 
verkan. 

I enlighet med vad som nu har sagts föreslås att den nämnda undantagsfö-
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reskriften utformas så all det framgår att de nuvarande reglerna i 15 § inte 
är tillämpliga om efter underharnlsförsäljning av fastighet andra medel än 
lillbehörsmedel faller ut på pantbrevs belopp. Innebörden av föreskriften blir 
att fördelning av köpeskilling och avkastning m. m. efter en underhands
försäljning aldrig får någon inverkan på inteckningar i fastigheten, medan 
frågan vilken inverkan fördelning av tillbehörsmedel som sker efter under
handsförsiiljning av själva fastighe.ten får på inteckning får avgöras med till
lämpning av bestämmelserna i 15 § första stycket. 

7 kap. 16, 17 och 19 §§ 

I 7 kap. 16 § första stycket, 17 § tredje stycket och 19 § första stycket JB 
finns f. 11. bestämmelser om rättighets ställning när fastighet har sålts på 
exekutiv auktion. Bestämmelserna bör gälla också efter exekutiv under
handsförsäljning av fastighet. I enlighet härmed föreslås bestämmelserna få 
ändrad lydelse. 

8 kap. 15 § och 12 kap. 29 § 

I 8 kap. 15 § och 12 kap. 29 § finns bestämmelser i fråga om arrendators 
resp. hyresgästs rätt till uppsägning, om fastighet har blivit utmätt före till
trädesdagen. Motsvarande bestämmelser finns nu i 2 kap. 32 § och 3 kap. 
30 §lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom. 

De nämnda bestämmelserna i JB innebär i sin nuvarande utformning att 
arrendatorn eller hyresgästen får säga upp avtalet om fastigheten utmäts 
före tillträdesdagen eller om före nämnda dag fordran för vilken panträtt 
har upplåtits i fastigheten fastställs till betalning ur denna. Uppsägningen 
skall dock ske inom tre månader från det arrendatorn eller hyresgästen fick 
kännedo1n om utmätningen eller betalningsfastslällelsen. Upphävs utmät
ningen eller förfaller frågan om fastighetens exekutiva försäljning, får upp
sägning inte ske därefter. 

I det föregående har föreslagits regler som innebär att domstols beslut, 
varigenom fordran fastställs att utgå med särskild förmånsrätt i fastighet, 
skall ha elen verkan att fastigheten anses utmätt (77 a § UL). Det har också 
föreslagits regler om utmätning av ägarhypotek som bl. a. innebär att utmät
ningsman efler en sådan utmätning kan förordna att fastigheten skall tas i 
anspråk, vilket skall ha till följd att fastigheten anses utmätt (91 a § UL). 
Vidare innefattar FfL regler som innebär att hela fastigheten kan dras in i 
förfarandet och därigenom anses utmätt om andel i fastigheten har tagits i 
mät (67 och 68 §§ FfL). 

Arrendator eller hyresgäst bör ha rätt att säga upp avtal både om fastighe
ten utmäts före tillträdesdagen och om den före denna dag är att anse som 
utmätt enligt de nämnda reglerna. I 8 kap. 15 § och 12 kap. 29 § JB föreslås 
ändringar i avsikt att låta detta komma till uttryck. 
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17 kap. 10 § 

Enligt J i kap. 10 § andra ·stycket .TB skall bestämmelserna i 3 § i kapitlet 
inte vara tillämpliga vid be:;;tämmande av företrädesordningen mellan in
skrivna rättigheter vid exekuliv försäljning. Som ett undantag från bestäm
melserna i 4 § i kapitlet föreskrivs vidare att, om inskrivning av rättigheter 
har sökts samma inskrivningsdag, förvärven har lika rätt, om inte annan fö
reträdesordning har faslställl s. 

Enligt de föreslagna reglerna om exekuliv underhandsförsäljning av fas
tighet skall rättigheter som avses med de nämnda bestämmelserna alltid för
behållas vid sådan försäljning. Med hänsyn härtill kan fråga om tillämpning 
av bestämmelserna i 3 och 4 §§inte komma upp vid exekutiv underhandsför
säljning. I enlighet med vad lagrådet har förordat (prop. 1970: 20 del A s. 
385) har föreskrifterna i 17 kap. 10 § andra stycket därför ändrats till att 
avse företrädesordningen mellan rättigheter vid exekutiv auktion (jfr 7 kap. 
23 § JB). 

19 kap. 21 § 

19 kap. 21 § JB innehåller föreskrifter om anteckningar i fastighetsbok el
ler tomträttsbok med anledning av vissa exekutiva åtgärder. Bl. a. föreskrivs 
i lagrummet i dess nuvarande utformning att anteckning skall göras, om 
fordran för vilken panträtt har upplåtits fastställts till betalning ur fast 
egendom eller tomträtt. 

Den nämnda föreskriften bör ändras med hänsyn till att det nu föreslås att 
beslut varigenom fastställs att fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i 
fast egendom skall ha utmä.tningsverkan. I sammanhanget kan erinras om 
att sådan faststiillelse med hänsyn till vad som föreskrivs i 13 kap. 26 § JB 
också får utmätuingsverkau beträffande tomträtt. 

20 kap. 6 och 9 §§ 

Enligt 20 kap. 6 § 7 JB gäller att lagfartsansökan skall avslås, om fastighe
ten på exekutiv auktion har sålts till annan än lagfartssökanden. Har fastig
het på ex·ekuliv auktion sålts till betalning av fordran för vilken den till följd 
av upplåtelse av pantrått eller på annan grund svarar oavsett vem den tillhör, 
har vidare enligt 9 § i samma kapitel förvårvaren rätt att få lagfart utan hin
der av att föregående ägare inte har lagfart. 

Nu nämnda bestämmelser bör gälla också när fastighet har sålts exekutivt 
under hand. I enlighet härmed föreslås bestämmelserna få ändrad lydelse. 

22 kap. 3 § och 23 kap. 2 § 

Enligt 22 kap. 3 § första ;;tycket 4 och 23 kap. 2 § första stycket 6 skall 
ansökan om inteckning resp. om inskrivning av nyttjanderätt, servitut 
och rätt till elektrisk kraft avslås, om fastigheten har frångått upplåtaren på 
grund av bl. a. exekutiv aukhon. 
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~fotsvarande bör gälla också när fastigheten har sålts exekutivt under. 
hand. I enlighet härmed föreslås bestämmelserna få ändrad lydelse. 

3.11 Förslaget till lag om ändring i uppbördsförordningen (1955: 272) 

Enligt 60 § 3 mom. uppbördsförordningen i nu gällande lydelse iigcr be
stämmelserna i 88 c § UL om tidsfrister för utmätning och försiiljning av ut
mält egendom och om anstånd med sådana åtgärder inle tillämpning vid ut
mätning för skatt. Vidare föreskrivs att bestämmelserna i UL om skyldighet 
för borgenär att i vissa fall förskjuta kostnad inle skall tillämpas vid sådan 
utmätning. 

Som har anförts i det föregående bör de bestämmelser om tidsfrister för 
utmätningsförrätlning och försäljning av utmätt egendom samt om anstånd 
med sådana åtgärder som nu föreslås inte vara tillämpliga vid indrivning av 
skatt. I enlighet härmed föreslås att nämnda föreskrifter i här ifrågavarande 
förordning ändras till att avse de bestämmelser i des'sa avseenden som har ta
gits in i 88 c § UL samt 11 resp. 3 §§i de föreslagna lagarna om exekutiv för
säljning av fast egendom samt om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. 

Enligt förslaget till lag om ändring i UL skall i 198 § 3 mom. ges generella 
bestämmelser om skyldighet för borgenär att förskjuta kostnader i utmät
ningsmål. Samtidigt skall de bestiimmelser i detta avseende som nu finns på 
skilda ställen i UL upphävas. Med hänsyn härtill föreslås den redaktionella 
ändringen i 60 § 3 mom. uppbördsförordningen att besfömmclserna i H)8 § 3 

mom. UL undantas från tillämpning vid skatleutmiilning och att nuvarande 
undantagsbcstämmelse beträffande förskollsregler i UL får utgå. 

4. Hemställan 

I enlighet med det anförda föreligger förslag till 
1) lag om exekutiv försäljning av fast egendom, 
2) lag om ändring i utsölmingslagen (1877: 31 s.1), 
3) lag om ändring i lagsöknings/agen (19,W: 808), 
4) lag om ändring i rättegångsbalken, 
5) lag om ändring i konkurslagen (1921: 225), 
6) lag om ändring i ackords/agen, 
7) lag om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m., 
8) lag om ändring i lagen (1955: 229) i anledning av Sveriges tillträde till 

1!)1,8 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till 
luf tf artyg, 

9) lag om ändring i förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsökningsla
gens ikraftträdande och vad i avseende därå iakttagas skall, 
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10) lag om ändring i jordabalken, 
11) lag om ändring i uppbörd'sförordningcn (1955: 272). 

Jag hemställer, att lagrådets yttrande över förslagen under 1)-10) in
hämtas enligt 87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av 
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans 
Maj :t Konungen. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllcnstcn 



Kungl. Maj:ts proposition nr 20 år 1971 379 

Bilaga 1 
(Lagberedningens förslag) 

Förslag till 

Lag om exekutiv försäljning av fast egendom 

Härigenom förordnas som följer. 

Inledande bestämmelser 

1 §. 
Fast egendom som tagits i mät säljs av överexekutor. 
Om försäljning av tomträtt gäller detsamma som beträffande fast egen

dom. 

2 §. 
Vad i denna lag sägs om utmätt fast egendom gäller i tillämpliga delar 

även när fast egendom skall säljas exekutivt under konkurs. 

3 §. 
Med panträtt i fast egendom avses i det följ ande sådan panträtt som be

handlas i 6 kap. jordabalken. De bestämmelser som meddelas om pantbrev 
gäller i tillämpliga delar även vilandebevis. 

Vad som sägs om fordran som är förenad med panträtt skall i tillämpliga 
delar gälla även rätt till betalning på grund av ägarhypotek. 

Med rättighet som besvärar fast egendom åsyftas i denna lag nyttjande
rätt, servitut och samfällighetsrätt som avses i jordabalken och annan dylik 
rättighet som på grund av upplåtelse enligt äldre eller annan lag besvärar 
fast egendom. 

Förberedande åtgärder och egendomens förvaltning 

4 §. 
När ärende som avses i denna lag inkommit Lill överexekutor, skall det 

genast upptagas till behandling för de förberedande åtgärder som är påkal
lade. 

5 §. 
överexekutor skall låta beskriva fastigheten så snart det är lämpligt med 

hänsyn till det fortsatta förfarandet. I beskrivningen skall tillbehör anges 
i den mån det är påkallat med hänsyn till deras värde eller av annan orsak. 

Fastighetens ägare skall på anmodan tillhandahålla de handlingar som 
visar hans äganderätt eller tjänar till upplysning om rättigheter som besvä
rar fastigheten eller om tillbehör till denna och uppge vilka som har ford
ran eller rättighet som bör iakttagas vid egendomens försäljning. överexe-
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kutor skall även på annat sätt söka inhämta fullständig utredning i dessa 
hänseenden och om den ekonomiska belastning som kända rättigheter kan 
tänkas utgöra för fastigheten, när det är av betydelse för försäljningen. 
Pantbrev som iigaren innehar skall på anmodan överlämnas och får därefter 
ej pantförskrivas utan överex.ekutors tillstånd. 

Om ägaren driver näringsverksamhcl på fastigheten, skall överexekutor 
underrätta känd innehavare av företagsinteckning i verksamheten om ären
det. 

6 §. 
Saknas taxeringsvärde eller kan det antagas vara missvisande, skall över

exekulor låta värdera fastigheten vid lämplig tidpunkt. Tillbehör skall vär
deras för sig, om det finnes påkallat. 

Om en eller flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas och taxe
ringsvärde saknas eller kan antagas vara missvisande för någon av de ge
mensamt intecknade fastigheterna, skall alla värderas. 

När fastighet eller tillbehör skall värderas, skall ägaren underrättas om 
förrättningen. 

7 §. 
Påstår någon bättre rätt till utmätt fastighet, skall överexelmtor, om 

skäl föreligger därtill, förelägga honom att inom en månad efter att föreläg
gandet genom överexekutors försorg delgivits honom väcka talan mot ut
mätningssökanden och den som i ärendet antagits vara ägare vid domstol 
som anges i 10 kap. 10 § rätte:gångsbalken. 

Om annan än fastighetens ägare påstår att han äger byggnad eller annat 
som framstår som tillbehör Lill fastigheten, har första stycket motsvarande 
tillämpning. 

Väcks ej talan i enlighet med föreläggande som meddelats enligt första 
eller andra stycket, är talan förlorad mot sökanden, om ej denne själv inom 
förenämnda tid väckt talan mot den som påstått bättre rätt och den som i 
ärendel antagits vara ägare. 

Är tvisten av väsentlig betydelse, får fastigheten ej säljas innan tvisten 
blivit slutligt avgjord eller tiden för väckande av talan har utgått. 

8 §. 
Ägare av utmätt fastighet. får ej minska dess värde genom att överlåta 

tillbehör eller genom att annat än för husbehov avverka skog, bedriva grus
eller stentäkt eller på annat sätt utnyttja naturtillgångarna eller föriindra 
fastigheten. I övrigt får han tillgodogöra sig normal avkastning av fastighe
ten till dess den sålts och skall tillträdas av köparen, i den mån annat ej 
följer av 10 eller 11 §. Detta gäller dock ej växande gröda eller annan av
kastning som förklarats ingå i försäljningen. 

Ägaren får ej heller upplföa rättighet som går utöver vad som är medgi
vet enligt första stycket. Dårjämte äger överexekutor förbjuda honom att 
upplåta rättighet som kan försvåra fastighetens försäljning. 

På begäran av ägaren kan överexekutor medge undantag från förbud som 
nämns i första eller andra stycket, i den mån det kan ske utan intrång i ut
mätningssökandens rätt och i övrigt är lämpligt. 
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9 §. 
På begäran av borgenär äger övcrexekutor vid behov förordna, alt krono

fogdemyndigheten skall taga vård om tillbehör till fastigheten. I brådskan
de fall kan kronofogdemyndigheten på begäran omedelbart taga vård om 
sådant tillbehör. Åtgärden skall genast anmälas hos övcrexckulor, som prö
var om den skall bestå. 

10 §. 
Arrende, hyra eller annan avkastning av fastigheten som förfaller till be

talning under förfarandets gång skall, om borgenär begär det och skäl före
ligger därlill, uppbäras av överexckutor eller den han förordnar som sysslo
man. överexekutor skall i sådant fall utan dröjsmål meddela den betal
ningsskyldige förbud att utge något till annan än överexekutor eller sysslo
mannen. 

11 §. 
Kan det befaras att ägaren vanvårdar fastigheten eller förfogar över den 

i strid mot 8 § eller att egendomen på annat sätt försämras i större mån, 
kan överexekutor på begäran av borgenär förordna syssloman att omhän
dertaga och förvalta fastigheten. 

12 §. 
Arrende, hyra och annan avkastning av fastigheten som syssloman upp

bär skall redovisas till överexek.utor vid tidpunkt som denne bestiimmer. 

Försäljning 

13 §. 
Utmätt fastighet bör säljas inom fyra månader från utmätningen, om ej 

hinder möter eller överexekutor på begäran ger anstånd. 
Om ägaren begär anstånd, skall utmätningssökanden få tillfälle att yttra 

sig. Anstånd får beviljas, om denne medger det eller särskilda skäl före
ligger. 

Anstånd får ej utan synnerliga skäl beviljas utöver ett år från utmät
ningen. 

Försäljning skall ske på offentlig auktion, om ej annat följer av 17 eller 
53 §. 

14 §. 
Borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av den utmätta fastig

hetens försäljning äger utlösa sökanden. Han träder därigenom i sökandens 
ställe. 

Den som '\<ill utlösa sökanden skall, innan fastigheten sålts, till överexe
kutor betala sökandens fordran och kostnad för vilken denne svarar. 

15 §. 
Om fastigheten ingår i konkursbo och skall säljas exekutivt, äger borge

när som i konkursen bevakat fordran med panträtt eller bättre förmånrätt 
i fastigheten begära att denna säljs för hans fordran, om hans rätt till be
talning ur fastigheten är ostridig eller styrks. 

Den som vill ansluta sig enligt första stycket skall anmäla det hos över-
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exekutor senast två veckor före det bevakningssammanträde som nämns 
i 21 §. 

I fråga om rätt att utlösa honom har 14 §motsvarande tillämpning. 

16 §. 
Är det sannolikt att tillbehör kan med fördel säljas för sig utan samti

dig försäljning av fastigheten i övrigt, skall överexekutor utsätta samman
träde för prövning av frågan och kalla sökanden, fastighetens ägare och 
envar för överexekutor känd innehavare av panträtt i fastigheten eller av 
rättighet som kan påverkas av försäljningen. 

Blir vid sammanträdet närvarande sakägare ense om att tillbehör bör säl
j as för sig, förordnar överexekutor i enlighet därmed, om särskilda skäl ej 
föranleder annat. Uppnås ej enighet om särskild försäljning, får överexe
kutor förordna därom endast om synnerliga skäl föreligger. 

Råder tvist om tillbehör som avses i 7 § andra stycket, får särskild för
säljning därav ej ske förrän tvisten blivit slutligt avgjord eller tiden för 
väckande av talan har utgått. 

17 §. 
Särskild försäljning av tillbehör sker enligt bestämmelserna om försälj

ning av utmätt lösöre. överexekutor träder därvid i kronofogdemyndighe
tens ställe. 

Tillbehör som i denna ordning sålts för sig upphör att höra till fastighe
ten, även om det ej skilts från denna. 

18 §. 
Vad som influtit genom ~.ärskild försäljning av tillbehör skall tillkomma 

dem som har fordringar med rätt i fastigheten, efter det företräde mellan 
dem som gäller enligt lag. Vill någon avstå från sin rätt till betalning och 
inverkar det på villkoren vid fastighetens försäljning, skall han göra det 
senast vid det bevakningssammanträde som nämns i 21 §. Därefter kan av
ståendet ej återkallas. 

19 §. 
Om medel som influtit genom särskild försäljning av tillbehör förslår 

att förnöja sökanden samt dem som har bättre rätt och ej avstått från be
talning, skall förfarandet avbrytas, om ej egendomen är avträdd till kon
kurs och förvaltaren begär att förfarandet skall fortgå. 

20 §. 
Tid och plats för auktion på fastigheten bestäms sedan sökanden och 

ägaren fått tillfälle att yttra sig, när det ej föranleder för stor tidsutdräkt. 
Ägaren är pliktig att låta fastigheten visas för allmänheten på lämplig 

tid. Detsamma gäller för nyttjanderättshavare. 

21 §. 
För förhandling om för;Säljningen skall sammanträde hållas antingen 

samma dag som auktionen eller lämplig dag tidigare (bevakningssamman
träde). 
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22 §. 
Auktionen skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Kungörelsen 

skall även innehålla uppgift om bevakningssammanlrädet och sammanträ
de för fördelning av köpeskillingen. 

Innehavare av fordran eller rättighet som bör iakttagas vid auktionen 
skall i kungörelsen uppmanas att anmäla sin rätt hos överexekutor senast 
vid bevakningssammanträdet. 

Har överexekutor förordnat om särskild försäljning av tillbehör, får kun
görelsen ej utfärdas förrän den försäljningen vunnit laga kraft och köpe
skillingen betalts eller frågan om sådan försäljning förfallit. 

23 §. 
Kända innehavare av fordringar eller rättigheter som bör iakttagas vid 

auktionen skall i god tid underrättas genom brev. Därvid skall anges vem 
som begärt försäljning, fordran för vilken försäljning skall äga rum och 
med fordringen förenad rätt i fastigheten. Innehavare av fordran med för
månsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättsordningen behöver ej särskilt un
derrättas. När anslutning gjorts enligt 15 §, skall det meddelas på mot
svarande sätt. 

Även sökanden och ägaren underrättas genom brev. 

24 §. 
Har auktion och sammanträden ej blivit utlysta så som angivits i 22 och 

23 §§, skall förfarandet avbrytas, om bristen är väsentlig och ej kan av
hjälpas på annat sätt, och nya tider utlysas. 

Sak.ägare som avses i 23 § skall såvitt möjligt i god tid före bevaknings
sammanträdet underrättas om avbrottet. 

25 §. 
Vid bevakningssammanträdet skall lämnas en kortfattad redogörelse för 

innehållet i handlingarna och för vidtagna åtgärder. Därefter skall inneha
vare av fordran eller rättighet som bör iakttagas vid auktionen uppmanas 
att anmäla den. Om anmälan skett hos överexekutor före sammanträdet, 
skall det meddelas. 

Närvarande sak.ägare skall få tillfälle att yttra sig om anmälda anspråk 
och de villkor som skall gälla för försäljningen. 

Om tillbehör sålts för sig, behandlas särskilt hur den behållna köpeskil
lingen för tillbehöret skall användas, i den mån det inverkar på villkoren 
för fastighetens försäljning. 

26 §. 
När förhandlingen avslutats, upprättas sakägarförteckning 

med 27-34 §§,om ej avvikelse föranleds av 35 §. 

27 §. 
I förteckningen upptages 

1. om fastigheten ingår i konkursbo: 

enlighet 

a) arvode och annan kostnad för fastighetens förvaltning under konkur
sen, 
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b) fordran som skall utgå ur fastigheten med förmånsrätt enligt 12 eller 
13 § förmånsrättsordningen, 
2. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 8 § 1) eller 9 § 1) eller 
2) förmånsrättsordningen och förfallit till betalning senast på den tillträ
desdag som anges i 34 §, 
3. fordran som är förenad med panträtt i fastigheten, 
4. rättighet som besvärar fastigheten och är inskriven eller grundar sig på 
skriftlig handling som är tiHgänglig. Rättighet som består oavsett fastighe
tens försäljning skall dock ej upptagas. 

Härtill kommer utmätningssökandens fordran, om den ej ingår under 
1-3, och kostnaden för förfarandet. 

28 §. 
Fordringar och rättigheter upptages efter det företräde som gäller enligt 

lag. Inskriven rättighet har företräde framför fordran med förmånsrätt på 
grund av utmätning, om inskrivning sökts före dagen för utmätningen. 
Kostnaden för förfarandet upptages närmast före sökandens fordran. 

Tillägg som avses i 6 kap. 3 § jordabalken upptages före pantbrevets 
kapitalbelopp, om ej borgenhren yrkar annat. 

Fordran eller rättighet upptages i förteckningen även om den är beroen
de av villkor eller om inteckning eller inskrivning är sökt men ännu ej be
vilj ats eller om tvist föreligger. 

När försäljning begärts av förvaltaren i konkurs, upptages, om ej annat 
följer av 15 §,konkursboet som sökande utan förmånsrätt. 

29 §. 
Fordran upptages med dess belopp på tillträdesdagen. Panträtt får dock 

ej på grund härav åtnjutas för mer än pantbrevets belopp jämte tillägg som 
följer av 6 kap. 3 § jordabalken. Understiger fordringen pantbrevets be
lopp, upptages återstoden som ägarhypotek. 

Om i fastigheten gäller pantbrev som ej innehaves av ägaren och någon 
fordran för vilken pantbrevet utgör säkerhet ej blivit anmäld, upptages 
pantbrevets belopp och det tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken som med 
hänsyn till ägarens uppgifter och andra upplysta omständigheter kan anta
gas böra ut gå. 

Ägarhypotek upptages utan tillägg, om det ej är utmätt. 

30 §. 
Fordran, som ej är förfallen och icke löper med ränta före förfallodagen, 

upptages med det belopp som efter fem procent årlig ränta utgör fordring
ens värde på tillträdesdagen. Motsvarande gäller, om utfäst ränta är lägre 
än fem procent. 

31 §. 
Rättighet som besvärar fastigheten upptages utan att något belopp anges 

för den. 

32 §. 
I förteckningen upptagna fordringar med bättre rätt än den för vilken 

faslighelen skall säljas är skyddade vid försäljningen. Sammanlagda belop
pet av sålunda skyddade fm·dringar och kostnaden för förfarandet (skydds-
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beloppet) skall täckas av köpeskillingen för fastigheten, behållen köpeskil
ling för tillbehör, behållen avkastning och andra medel som finns att till
gå. Om fordran har bättre rätt som endast gäller i andel av fastigheten, får 
detta dock ej hindra försäljning, såvida köpeskillingen för fastigheten för
slår till betalning av någon del av exekutionsfordringen. 

Med tillämpning av 18 § bestämmer överexekutor i vad mån behållen kö
peskilling för tillbehör skall användas till betalning av fordran som uppta
gits i förteckningen. Medlen får ej tagas i anspråk för skyddad fordran an
nat än i enlighet med vad sålunda blivit bestämt. 

I förteckningen anges vilka fordringar som är skyddade. Vidare anges det 
minsta belopp som måste bjudas för att skyddade fordringar och kostnaden 
för förfarandet skall täckas. Bestämmelse som meddelats om användningen 
av behållen köpeskilling för tillbehör skall också intagas. 

33 §. 
Beträffande rättigheter som upptagits i förteckningen gäller följande: 

1. Rättigheter med bättre rätt än den fordran för vilken fastigheten skall 
säljas är skyddade utan särskilt förbehåll. Detta är dock icke tillämpligt på 
rättighet vilken gäller endast i andel av fastigheten och ej har bättre rätt 
i andelen än fordran som ej är skyddad enligt 32 §. 

Inskriven tomträtt gäller alltid utan förbehåll. 
2. Andra rättigheter skall särskilt förbehållas, om det saknas anledning till 
antagande all de belastar fastigheten till beaktansvärd skada för inneha
vare av fordran med bättre rätt. Härvid räknas rätt till ägarhypotek ej som 
fordran, i den mån ägarhypoteket ej är utmätt. 

Talan mot överexekutors beslut, varigenom rättighet förbehållits enligt 
första stycket, får endast föras av den som har bestritt sådant förbehåll. In
nehavare av rättighet som ej har förbehållits enligt första stycket får ej 
föra talan mol överexekutors beslut. 
3. Rättigheter som ej skyddas enligt 1 eller förbehållits enligt 2 kan skyd
das genom förbehåll vid auktionen enligt 38 §. 
4. I förteckningen anges vilka rättigheter som skyddas enligt 1 eller förbe
hållits enligt 2. 

Förteckningen skall innehålla erinran om den rätt till förlängt avtal eller 
skadestånd som enligt lag tillkommer arrendator eller hyresgäst, om han 
blir uppsagd med anledning av fastighetens försäljning. 

Finns bostadsrätt, skall erinras om den rätt att kvarbo såsom hyresgäst 
under viss Lid som enligt lag tillkommer bostadsrättshavaren. 

34 §. 
I förteckningen anges även betalningsvillkoren och tillträdesdag. Härom 

gäller följande: 
1. I avräkning på köpeskillingen skall innestå kapitalbeloppet av skyddad 
fordran som är förenad med panträtt, om ej borgenären framställt yrkande 
om betalning och fordringen är förfallen till betalning senast på tillträdes
dagen eller det föreligger sådant fall som avses i 28 §tredje stycket. 

Fordran som är förenad med panträtt endast i andel av fastigheten skall 
dock betalas kontant. 

Första stycket gäller ej heller, om fordran skall betalas med köpeskilling 
för tillbehör eller om köpeskillingen för fastigheten ej täcker skyddade 
fordringar och andra medel skall användas därtill. · 
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2. Ägarhypotek skall utan särskilt yrkande betalas kontant, även om det 
faller inom skyddsbeloppet. 
3. Återstoden av köpeskillingen skall betalas kontant, om ej inroparen vi
sar att han avtalat annat med den som enligt förteckningen iir betalnin«s-

•• • b 
berathgad. 
4. Den som inropar fastigheten är skyldig att efter inropet Jämna handpen
ning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen, dock ej mer iin som en
ligt 1-3 skall betalas kontant eller mindre än den kostnad som skall utgå 
ur fastigheten. Handpenning skall betalas kontant, om ej inroparen ställer 
säkerhet för beloppet. Som :säkerhet kan godtagas jämväl fordran som är 
förenad med panträtt i fastigheten, om den täcks av köpeskillingen och kan 
anses betryggande. Vad som i det följande sägs om handpenning gäller även 
säkerhet för handpenning intill det belopp som säkerheten giHler. 

Staten eller kommun behöver ej lämna handpenning eller ställa säkerhet 
men blir i fall som avses i 42 § ersättningsskyldig intill motsvarande be
lopp. 

Ogulden del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid del 
sammanträde som enligt 22 § kungjorts för köpeskillingens fördelning, i 
den mån den som enligt förteckningen är betalningsberättigad ej medgivit 
avräkning. Om det enligt förteckningen är ovisst vem beloppet tillkommer, 
får det ej avräknas. 
5. Som tillträdesdag räknas den dag som kungjorts för fördelningssam
manträdet. överexekutor kan medge inroparen alt taga vård om egendo
men tidigare. 

överexekutor kan bestämma, att ogulden avkastning av fastigheten, som 
enligt 10 eller 11 § skolat betalas till överexekutor eller syssloman och har 
förfallit under tiden till och med tillträdesdagen, skall tillkomma köparen. 
Om sådan avkastning i annat fall betalas till köparen, skall denne redovisa 
därför till överexekutor. 

Avkastning sorn förfaller efter tillträdesdagen tillkommer köparen. 
6. Har ägaren ej annan bostad, kan överexekutor tillåta honom att bo på 
fastigheten högst tre månader efter tillträdesdagen. Uppgift härom skall in
tagas i förteckningen. 

35 §. 
Sakägare vars riUt beror clärav äger fordra, att försäljningen skall ske 

på andra villkor än som angivits ovan, om avvikelsen ej gör intrång i an
nans rått. Den som ej själv begärt försäljning får icke motsätta sig, att 
sky<ldsbeloppet höjs. 

36 §. 
Efter fastighetens försäljning svarar denna ej för fordran som avses 

i 27 § 2 och förfallit till betalning senast på tilltrådesdagen. 
Borgenär som har pantbrev kan ej efter fastighetens försäljning mot kö

paren göra giillan<le panträtt i fastigheten för större fordran än som avräk
nats på köpeskillingen jämte utfäst ränta därå från tilllrädesdagen samt 
framtida skadestånd och ersättning som avses i 6 kap. 3 § jordabalken. 

Inroparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt överens
kommelse avräknats på den kontanta köpeskillingen, och den förra ägaren 
blir fri från ansvar därför. 
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37 §. 
Vid auktionen skall, i den mån det är påkallat med hänsyn till vär1let av 

fastighetens tillbehör eller av annan orsak, anges vilken egendom som skall 
följa fastigheten och i vad mån egendom som framstår som tillbehör ej 
skall följa den. Vad sålunda angivits är avgörande för vad försäljningen 
omfattar i den delen. I övrigt ingår i försäljningen vad som enligt lag utgör 
tillbehör till faslighetcn. Råder tvist om tillbehör, skall det anmälas. 

Sakägarförleckningen skall föredragas. 
Det skall meddelas, alt fastigheten utropas under förbehåll att inrop 

skall prövas enligt 39 §. 

38 §. 
I fråga om rättighet som enligt 33 § 3 kan förbehållas vid auktionen skall 

iakttagas följande: 
1. Fastigheten utropas först utan förbehåll om rättighetens bestånd och 
därefter med sådant förbehåll. Om vid det senare utropet uppnås bud som 
täcker fordringar med bättre rätt eller lika högt bud, har det budet före
träde. 

Att ägarhypotek icke täcks utgör ej hinder mot att bud med förbehåll för 
rättigheten godtages, i den mån iigarhypoteket ej är utmätt. 
2. Upptager sakägarförteckningen två eller flera rättigheter som avses i 
denna paragraf, skall fastigheten först utropas utan förbehåll för någon 
rättighet och därefter med förbehåll först endast för den rättighet som har 
bästa rätt och efter hand för ökat antal rättigheter enligt deras inbördes 
ordning. Bud som skyddar flera rättigheter har företräde, även om det är 
lägre. 
3. När bud med förbehåll för rättighet ej täcker fordringar med bättre 
rätt, äger rättighetshavaren skydda sin rättighet genom att betala skillna
den mellan det budet och bud utan förbehåll för rättigheten eller så stor 
del av skillnaden som behövs för att täcka fordringar med bättre rätt. 

Om rättighetshavare i fall som avses under 2 är villig att betala i första 
stycket angiven skillnad men beloppet ej ensamt eller i förening med annat 
tillskott som bjuds förslår för att fordringar med bättre rätt skall täckas, 
skall fastigheten utropas med förbehåll för hans rättighet och den eller de 
rätlighcter som är skyddade genom tidigare bud och annat tillskott som 
bjuds. 

Detsamma gäller, om bud med förbehåll för rättigheten ej understiger 
bud utan sådant förbehåll men fordringar med bättre rätt ej är täckta. 
4. Om borgenär, vars fordran ej blivit täckt genom visst bud, godtager det
ta, skall fordringen vid tillämpning av 1-3 räknas som täckt. 
5. Om rättighetshavare i stället för betalning ställer säkerhet, skall det 
gälla. 

39 §. 
Innan inrop godtages skall överexekutor pröva, att skyddsbeloppet blivit 

uppnått. Även om delta är förhållandet får inropet ej godtagas, om det är 
sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås. 

Om samtliga berörda sakägare medger det, får inrop godtagas utan hin
der av första stycket. Sökanden kan medge, att inrop godtages ehuru kost-· 
naden för förfarandet ej blivit täckt. 

Inrop får ej godtagas, om sökandens fordran ej täcks och han molsätfer 
sig. 
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40 §. 
Om inropare ej utan dröjsmål lämnar föreskriven handpenning, skall 

fastigheten utropas på nytt. överexekutor äger på begäran göra ett kort up
pehåll i handläggningen för att bereda inroparen tillfälle att anskaffa hand
penning, om uppehållet ej kan antagas medföra beaktansvärd olägenhet. 

I fall som avses i 38 § skall handpenning lämnas för varje inrop, även 
om fastigheten skall utropas på nytt. Om inrop ej skall bestå, återlämnas 
handpenningen. 

Betalar inroparen ej ogulden del av den kontanta köpeskillingen senast 
vid fördelningssammanträdet, är inropet ogiltigt. 

41 §. 
Har godtagbart inrop ej skett, skall nytt försäljningsförsök göras, om sö

kanden begär det inom en vecka från auktionen. Har inrop blivit ogilligt 
enligt 40 § tredje stycket, ~.kall nytt försäljningsförsök göras, om sökan
den ej avstår därifrån. 

Om två auktioner hållits utan att fastigheten blivit såld och det saknas 
anledning till antagande au fastigheten kan säljas inom rimlig lid, äger 
överexekutor avvisa begäran om nytt försäljningsförsök. 

Om ny auktion skall hållas, har 20-40 §§ motsvarande tillämpning. An
mälan av fordran eller rättighet som skett för en auktion gäller även för 
senare auktion. 

När nytt försäljningsförscik ej skall göras, går utmätningen åter. Detta 
gäller dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan vid
tagna åtgärder. 

42 §. 
När ny auktion hålls sedan inrop blivit ogiltigt enligt 40 § tredje styc

ket, skall handpenningen taE;as i anspråk i den mån det behövs för att sam
manlagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen jämte sex 
procent årlig ränta därå från tillträdesdagen till och med den nya tillträdes
dagen och kostnaden för den nya auktionen. Detta gäller även om fastighe
ten säljs med förbehåll för rättighet som ej förbehölls vid den förra auk
tionen eller ändrade förhållanden inträtt. Vad som ej behöver tagas i an
språk skall återlämnas, när den nya inroparen fullgjort sin betalningsskyl
dighet. 

Blir fastigheten ej såld när ny auktion hålls, är hela handpenningen för
verkad. 

Hålls ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning av kost
nader för förfarandet som b1ivit onyttiga. Återstoden tillkommer inroparen. 

Angående rält för inroparen att i visst fall frånträda köpet och återfå 
handpenning stadgas i 46 §. 

43 §. 
Sedan auktionen vunnit laga kraft och köpeskillingen betalts, utfärdar 

överexekutor köpebrev. 
Visar inroparen att han bjudit för annans räkning, skall köpebrevet ut

färdas till denne. Har inroparen fått avräkna belopp som skolat betalas 
kontant, är inroparen och köparen solidariskt ansvariga för beloppet. 
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44 §. 
Även om köpebrev ännu ej utfärdats, får inropare, som fullgjort sin be

talningsskyldighet, tillträda fastigheten på den för köpeskillingens fördel
ning bestämda dagen. Han svarar därefter för ägares skyldigheter i den 
mån de skall fullgöras efter tillträdesdagen. 

Om köparen vill att i sakägarförteckningen upptaget arrende- eller hy
resavtal, som ej är skyddat enligt 33 § 1 eller förbehållits enligt 33 § 2 
eller vid auktionen, skall upphöra, åligger det honom att inom en månad 
från tillträdesdagen säga upp avtalet. I annat fall gäller avtalet mot köpa
ren. Beträffande den tid då arrende- eller hyresavtal med anledning av upp
sägning skall upphöra gäller vad som är föreskrivet i fråga om uppsägning 
eller frivillig överlåtelse av faslighet. 

Om arrendators eller hyresgäsls rätt att begära förlängning av avtalet 
eller att erhålla skadestånd meddelas bestämmelser i .... kap. jordabalken. 

Om annan rättighet upphör med anledning av försäljningen, skall köpa
ren underrätta rättighctshavaren, när det behövs. 

45 §. 
I fråga om rättighet som ej omedelbart skall upphöra efter faslighetens 

försäljning gäller följ ande: 
I. Om arrende, hyra eller annat vederlag skall utgå under rättighetens hela 
bestånd i särskilda poster, får fordran hos den förra ägaren ej avräknas på 
belopp som förfaller till betalning mer än sex månader eller, i fråga om ar
rende, mer än ett år efter tillträdesdagen. Beträffande sådant belopp gäller 
ej heller betalning till den förra ägaren eller uppgörelse med denne. 
2. Fordran som rättighetshavaren förvärvat eller förskottsbetalning eller 
uppgörelse som skett efter att fastigheten utmätts får ej åberopas mot kö
paren, om rättighetshavaren kände eller bort känna utmätningen. 
3. Angående verkan av att i arrende- eller hyresavtal skett ändringar eller 
tillägg som ej var kända vid auktionen gäller vad som i ...... kap. jorda-
balken är föreskrivet i fråga om frivillig försäljning. • 
4. Angående rättighetshavares rätt till ersättning av tidigare ägare, om rät
tigheten upphör i anledning av fastighetens försäljning, meddelas bestäm
melser i 7 kap. 18 §jordabalken. . 

Om köpare, som enligt 44 § svarar för tidigare ägares skyldigheter mot 
rättighctshavare, underlåter att fullgöra dem, har 19 § andra styck.el and
ra och tredje punkterna i nämnda kap. motsvarande tillämpning. 

46 §. 
överklagas exekutiv auktion, skall inroparen utan hinder därav fullgöra 

sin betalningsskyldighct senast vid fördelningssammanträdet. Han äger 
också efter sammanträdet tillträda fastigheten, om ej, innan han blivit be
rättigad därtill, annat förordnats enligt 218 § utsökningslagen. 

Får inroparen enligt meddelat förordnande ej tillträda fastigheten på den 
bestämda dagen och är hindret ej hävt inom tre månader från samma dag, 
iiger han frånträda köpet och återfå vad han betalt jämte därå upplupen 
ränta, såvida han gör amnålan diirom hos överexekutor medan hindret allt
jämt består. 
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Gemem:amt intecknade fastigheter 

47 §. 
Bestämmelserna i 13-46 §§ gäller även när någon av två eller flera ge

mensamt intecknade fasliglwler skall säljas. 
Av gemensam inleckning, för vilken fastigheten syarar enligt 6 kap. 17 

eller 18 § jordabalken, skall i sakägarförteckningen upptagas det belopp ·för 
vilket fastigheten svarar i förhållande till de andra. Beloppet skall betalas 
kontant, om ej annat avtalas mellan köparen och den som enligt sakägar
förleckningen är betalningsberättigad. 

Beträffande försäljning av två eller flera gemensamt intecknade fastighe
ter skall även följande särskilda bestämmelser iakttagas. 

48 §. 
När gemensamt intecknad. fastighet skall säljas, äger den som har pant

rätt på grund av inteckningen indraga annan intecknad fastighet i försälj
ningen, om den svarar för d,~t intecknade beloppet eller del av detta för den 
fastighet som skall säljas. Skall denna säljas för fordran som har lika eller 
biittre rält, får han även indraga fastighet som svarar för inteckningen först 
efter den fastighet som skall säljas. 

Yrkande om indragning skall framställas hos överexekutor senast vid be
vakningssammanträdet. Det skall delgivas fastighetens figare med föreläg
gande för honom att inkomma med yttrande inom lid som överexekutor be
stämmer. BeYakningssammanträde och auktion skall inställas, när det be
hövs för att yrkandet skall hinna prövas. Härvid har 24 § motsvarande till
lämpning. 

Bifalles yrkandet, anses den indragna fastigheten utmiitt ni-ir beslutet 
meddelas. Den får ej säljas innan beslutet vunnit laga kraft. 

49 §. 
Till ledning för upprättandet av sak.ägarförteckning skall vid bevak

ningssammanträdel upptagas till förhandling hur utrop skall äga rum. Här
vid iakttages följande: 
1. Gemensamt intecknade fastigheter skall utropas var för sig, 

a) om fastigheterna har olika ägare, 
b) ,om fastighet med stöd av 48 §indragits i försäljningen, 
c) om någon av fastigheterna endast i andra hand svarar för gemensam 

inteckning, 
d) om någon av fasligheterna besväras av särskild inteckning eller nå

gon fastighets ansvar för gemensam inteckning ej avser inteckningens hela 
belopp, 

e) om det yrkas av innebaYare av rällighet i någon ay fastigheterna och 
riittigheten ej skall bestå oaysett om fastigheten siiljs, 

f) om det i annat fall yrkas av ägare eller borgenär vars rätt kan bero 
därav. 

Yrkande som avses under e) eller f) skall framställas innan sammanträ
det avslutas. 
2. Sedan särskilda utrop ägt rum när det skall ske, skall fastigheterna ut
ropas gemensamt, om de har samma ägare. Har fastigheterna olika ägare, 
skall gemensamt utrop äga rum endast om full betalning ej uppnåtts för 
fordran för vilken samtliga fastigheter svarar eller iigarna är ense om att 
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fastigheterna skall utropas gemensamt. Fastighet som endast svarar i and
ra hand behöver dock ej utropas gemensamt med fastighet som svarar i 
första hand annat än om särskilda skäl föreligger. 

Om rättighet har förbehållits vid särskilt utrop av fastighet som besvä
ras därav, skall det gälla även om därefter gemensamt utrop äger rum. I 
annat fall skall 38 § tilHimpas även vid del gemensamma utropet. 

Uppnås vid gemensamt utrop högre bud än summan av de förra buden, 
skall det gälla, om ej annat följer av 51 §. · 
3. I andra fall skall gemensamt inleckna<le fastigheter endast utropas 
gemensamt. 

50 §. 
Beträffande upprättandet av sakägarförleckning iakttages följande: 

1. I fall som avses i 49 § 1 upprättas särskild sakägarförteckning för varje 
fastighet som skall säljas. Förteckningen upprättas som om försäljningen 
begärts på grund av elen bästa gemensamma inteckningen, om ej exeku
tionsfordringen har bätlre rätt. 

Om ansvaret för gemensam inteckning kan komma att vid försäljningen 
vidgas utöver vad som anges i 47 §andra stycket, skall det anmärkas. 

När fastighet indragits enligt 48 §, beräknas tillägg enligt 6 kap. 3 § jor
dabalken med utgångspunkt från den första utmätningen. 

Beträffande fastighet som endast svarar i andra hand anges, om sådant 
ansvar kan ifrågakomma. 
2. I fall som avses under 1 skall varje fordran som är förenad med panträtt 
i såld fastighet betalas kontant, om ej inroparen och den som enligt sak
ägarförteckningen är betalningsberättigad avtalar annat. 
3. Handpenning skall lämnas efter varje inrop, även om inropad faslighet 
enligt 49 § skall utropas på nytt. Om inropet ej skall bestå, återlämnas 
handpenningen. 
4. I fall som avses i 49 § 3 upprättas gemensam sakägarförteckning för fas
tigheterna. 

Rättighet som avses i 27 § 4 skall härvid anses upplåten i alla fastighe
terna. 
5. Vid tillämpning av 35 § skall iakttagas, att innehavare av gemensam in
teckning ej får efterge den gemensamma ansvarigheten annat än om fastig-
helerna säljs var för sig. · 

51 §. 
Vid auktionen skall även iakttagas följande: 

1. Om fastighet indragits i försäljningen med stöd av 48 § och den först ut
mätta fastighelen ej blir såld, skall ej någon av fastigheterna säljas. 
2. Fastighet som endast i andra hand svarar för fordran på grund av ge
mensam inteckning får ej säljas för den fordringen innan det visat sig att 
betalning ej kan utgå ur den fastighet som svarar i första hand. 

Den i andra hand ansvariga fastigheten får ej heller säljas, om dess äga
re eller annan sak.ägare betalar den brist för vilken fasligheten skall svara 
eller ställer säkerhet för beloppet. 
3. När gemensamt intecknade fastigheter, efter föregående särskilda utrop, 
har utropats gemensamt, skall den köpeskilling som därvid bjudits fördelas 
efter fastigheternas taxeringsvärden eller, om särskild värdering skett i 
ärendet, efter de värden som därvid åsatts fastigheterna. Fastighets andel 



392 Kungl. JlaJ:is proposition nr 20 år 1971 

i den gemensamma köpeskillingen utgör dock minst vad som bjudits för 
den fastigheten vid särskilt utrop. Har någon av fastigheterna utropats med 
tillbehör som ej ingick i det värde efter vilket dess andel i köpeskillingen 
skall beräknas eller utropats utan tillbehör som omfattades därav, skall den 
fastighetens värde vid tillämpningen av det sagda jämkas efter vad som fin
nes påkallat av nämnda förhållande. 

Finnes beträffande någon av fastigheterna alt dess andel i köpeskillingen 
och andra tillgängliga medel icke uppgår till skyddsbeloppet och skall där
för frågan om den fastighetens försäljning förfalla, skall de övriga fastighe
terna utropas gemensamt. 
4. Om det ej uppnås bud som förslår till betalning av någon del av exeku
tionsfordringen, får ej någon av fasligheterna säljas. 
5. Vid tillämpning av 39 § första stycket skall prövningen, huruvida avse
värt högre köpeskilling kan uppnås, avse den sammanlagda köpeskillingen 
för samtliga fastigheter som inropats vid auktionen. 

For.'satt inteckningsansvar 

52 §. 
Efter försäljning av fast egendom äger överexekutor på begäran av köpa

ren förordna, att inteckning., som annars enligt 6 kap. 11 § försla stycket 
jordabalken blir utan verkan i fastigheten, skall alltjämt gälla. 

I fall, då gemensamt intecknade fastigheter sålts i enlighet med gemen
sam sakägarförteckning och försäljningen omfattade alla fastigheter vari 
inteckningen gällde, har första stycket motsvarande tillämpning i fråga om 
inteckningen, om den annars enligt 6 kap. 19 § första stycket jordabalken 
blir utan verkan. 

När gemensamt intecknad fastighet, som enligt 6 kap. 18 § jordabalken 
svarar för hela inteckningen i förhållande till de andra fastigheterna, har 
sålts enligt särskild sakägarförteckning och fordringen har blivit täckt, 
äger överexekutor på begäran av köparen förordna, att inteckningen, om 
den annars enligt 6 kap. 19 § andra stycket blir utan verkan i fastigheten, 
skall alltjämt gälla i denna och att de andra fastigheterna skall vara fria. 

Begäran skall framställas senast vid sammanträdet för köpeskillingens 
fördelning. Därvid skall pantbrevet inges, om det ej förut är tillgängligt 
för överexekutor. 

överexekutor skall anmäla förordnande enligt denna paragraf till in
skrivningsmyndigheten och översända pantbrevet för utfärdande av nytt 
pantbreY, när sådan åtgärd behövs. 

Försäljning under lzand 

53 §. 
Utmätt fastighet får säljas under hand, om det är tillförlitligt utrett vilka 

fordringar och rättigheter som belastar fastigheten och försäljning i sådan 
ordning finnes mera ändamåisenlig än försäljning på auktion. 

Innan egendomen utbjuds till försäljning under hand skall ägaren och 
sökanden få tillfälle att yttra sig. 
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54 §. 
Beträffande villkoren för försäljning under hand giiller följande: 

1. Köparen skall åläggas att svara för alla fordringar som på grund av 
panträtt, utmätning eller eljest är förenade med förmånsrätt i fastigheten, 
om ej borgenär får betalt ur särskilt tillgängliga medel eller avstår från 
betalning ur fastigheten. 

Förfallna belopp skall betalas kontant, om ej köparen visar att han avta
lat annat med den betalningsberättigade. Vad som behövs för att Läcka 
kostnad som uppkommit under förfarandet skall också betalas kontant, om 
ej sökanden medger att försäljning ändå får ske. 
2. Före försäljningen upplåtna rättigheter som grundas på skriftlig hand
ling skall förbehållas. Härvid har 45 § motsvarande tillämpning. 
3. Köparen skall lämna handpenning enligt vad som i 34 § 4 föreskrivs 
för inropare på exekutiv auktion. 

Återstoden av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast fyra vec
kor efter att köpehandling upprättats. Försummas det, är köpet· ogiltigt. 

Beträffande handpenningen har 42 § motsvarande tillämpning, om köpet 
blir ogiltigt. Vad i 42 § första stycket sägs om auktion skall även gälla för
säljning under hand. 
4. I övrigt bestämmer överexekutor köpevillkoren. 

55 §. 
Försäljningsvillkoren skall godkännas av ägaren. Har auktion föregått 

utan att därvid godtagbart inrop skett, behövs dock ej godkännande, om 
försäljningen sker på gynnsammare villkor. 

Ägaren ådrager sig icke genom att godkänna försäljningsvillkoren någon 
förpliktelse som annars förutsätter frivillig överlåtelse. 

Om ägaren ej godkänt försäljningsvillkoren, skall han genast underrät
tas om skedd försäljning. 

56 §. 
Om köpeskillingen betalts i rätt tid och försäljningen vunnit laga kraft, 

utfärdar överexekutor köpebrev. 
överklagas försäljningen, har 46 § motsvarande tillämpning. 

57 §. 
Säljs egendomen ej under hand, skall den utbjudas till försäljning på 

aukti.on, om ej sökanden avstår därifrån. 

Försäljning av villkorlig rätt till fastighet eller alJ andel i fastighet 

58 §. 
Bestämmelserna i 4-57 §§ gäller i tillämpliga delar även när fast egen

dom tagits i mät medan gäldenärens rätt därtill är villkorlig eller när an
del i fastighet blivit utmätt, om ej annat följer av 59-66 §§här nedan. 

59 §. 
Om fastighet enligt 82 § 2 mom. utsökningslagen tagits i mät hos gälde

när som överlåtit fastigheten eller visst område därav under villkor som 
allljämt gäller, skall avvaktas, huruvida villkoret uppfylls eller ej. 

13t Riksdagen 1971. 1 sanil. Nr 20 
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När endast visst område överlåtits till annan och det icke utan betvdan
de tidsutdräkt kan avvaktas huruvida villkoret uppfylls eller ej, får .. dock 
fastigheten säljas för överlåt.arens gäld med förbehåll för den rätt till områ
det som tillkommer den andre. Försäljningen omfattar i sådant fall även 
den rätt mot förvärvaren av området som utmätts enligt 82 § 2 mom. ut
sökningslagen. Den som förvärvar gäldenärens rätt skall också svara för 
dennes skyldigheter mot förvärvaren av området enligt fångeshandlingen. 

60 §. 
Om fastighet eller visst område därav enligt 82 § 3 mom. utsökningsla

gen tagits i mät hos den som förvärvat egendomen under villkor som allt
jämt gäller, skall överexekutor utbjuda gäldenärens rätt enligt hans fånges
handling till försäljning i den ordning som gäller för exekutiv försäljning 
av utmätt rättighet, om ej anstånd medges. Den som förvärvar gäldenärens 
rätt svarar för dennes skyldigheter i enlighet med nämnda fångeshandling. 
Ansökan om inteckning, som gjorts samma dag som utmätningen eller se
nare, förfaller genom försäljningen, om ej överexekutor på begäran av kö
paren förordnar annat. 

Anstånd kan medges, om det utan betydande tidsutdräkt kan avvaktas 
huruvida villkoret uppfylls eller ej. Om villkoret uppfylls, sker försäljning 
i den ordning som i allmänhet gäller om försäljning av fastighet. 

61 §. 
Om fastighet i fall som avses i 59 eller 60 § har tagits i mät för fordran 

som var förenad med särskild förmånsrätt i fastigheten, får denna sliljas 
i vanlig ordning utan hinder av vad som sägs i niimnda lagrum. 

62 §. 
Om villkoret uppfylls i fall som avses i 59 § första stycket eller förviir

vet går åter i fall som avses i 60 § andra stycket, skall överexekutor låta 
indriva eller utbjuda till försäljning vad som därefter tillkommer gäldenii
ren och omfattas av utmätningen. Härvid tillämpas den ordning som gäller 
beträffande utmätt fordran eller rättighet. 

63 §. 
Om andel i fastighet blhit utmätt, äger sökanden, andelens ägare eller 

annan delägare yrka, att överexekulor skall sälja hela fastigheten för del
ägarnas gemensamma räkning. Yrkande som någon av nämnda sakägare 
framställer skall delges de övriga med föreläggande att inkomma med ytt
rande inom lid som överexekutor bestämmer. 

Vid övcrexekutors prövning av yrkandet skall 6 och 7 §§ lagen om sam
äganderätt den 30 septembe:r 1904 (nr 48 s. 1) ha motsvarande tilHimpning. 

64 §. 
Bifalles yrkande som avses i 63 §, räknas hela fastigheten som utmätt 

när beslutet meddelas. Fastigheten får ej säljas innan beslutet vunnit laga 
kraft. 

I övrigt skall iakttagas följande: 
1. Av sakägarförteckningen skall framgå vilka fordringar och rälligheler 
som belastar varje särskild a.ndel. 
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2. Skyddsbeloppet skall utgöra vad som för hela faslighetcn svarar mot det 
belopp som krävs för att täcka skyddade fordringar i den först ulmiitta an
delen jämte kostnaden för förfarandet. Fastigheten får dock ej på grund 
härav säljas, om köpeskillingen ej förslår lill betalning av någon del av exe
kutionsfordringen. 
3. Är någon av delägarna i konkurs, får borgenär utöva anslutningsrätt en
ligt 15 §även om han har förmånsrätt endast i andel av fastigheten. 

65 §. 
Framställs ej yrkande som avses i 63 § eller vinner det ej bifall, skall 

överexekutor låta utbjuda gäldenärens rätt till andelen i den ordning 
som gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet. Detsamma gäller, 
om yrkandet bifalles men någon försäljning av fastigheten ej kommer till 
stånd. 

66 §. 
När försäljning som avses i 60 eller 65 § vunnit laga kraft och köpeskil

lingen betalts, skall överexekutor utfärda köpebrev, även om försäljningen 
skett i den ordning som gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet. 

Särskilda bestämmelser 

67 §. 

När fast egendom ingår i konkursbo, företräds ägaren av förvaltaren. 
Om förvaltarens åligganden finns bestämmelser i 69 och 70 §§ konkurs

lagen. 

68 §. 
När ägaren skall underrättas enligt denna lag, skall underrättelse sändas 

till den som har lagfart på egendomen. Är det känt att annan förvärvat el
ler gör anspråk på egendomen, skall även denne underrättas. 

När överlåtelse beror av villkor, skall såväl överlåtare som förvårvarc 
t~nclcrrältas. 

69 §. 
Beträffande överexekutors behörighet i ärende som avses i denna lag har 

10 kap. 10 § rättegångsbalken motsvarande tillämpning. Finner överexeku
Lor att han ej äger upptaga ärendet, skall det överlämnas till behörig över
exekutor. 

70 §. 
När överexekutor har upptagit ärende enligt denna lag, får talan om att 

överexekutor ej var behörig enligt 69 § icke föras. 
Talan mot beslut i fråga som avses i 48 eller 63 § skall föras särskilt. 

överexekutor skall ge tappande part del av beslutet på sätt som i rättegångs
balken föreskrivs om delgivning, om beslutet ej meddelats i hans närvaro. 

Beträffande lalan mot överexekutors beslut enligt denna lag gäller i öv
rigt vad som sägs i utsökningslagen. 
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71 §. 
När fasl egendom eller tillbehör sålls enligt denna lag, äger köparen vid 

behov få handräckning av krnnofogdemyndigheten för att komma i besitt
ning av vad han förvärvat. 

Beträffande handräckning mot den förra ägaren har 193 § utsökningsla
gen motsvarande tillämpning. 

övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den ..... . 
2. Nya lagens bestämmelser om förberedande åtgärder och utmätt egen
doms förvaltning samt kungörande av auktion och vad som har samband 
uärmed skall tillämpas före lagens ikraftträdande, om försäljning skall äga 
rum först efter ikraftträdandet. 

När yrkande so:in avses i ;::5 § eller 37 § 3 mom. andra stycket förord
ningen den 16 juni 1875 (nr 42 s. 12) angående inteckning i fast egen
dom har före nya lagens ikraftträdande framställts hos rätten i den ord
ning som sägs i nämnda lagrum, äger borgenären få det prövat av rätten. 
Borgenären skall, om bevakningssammanträde hålls efter nya lagens ikraft
trädande, anmäla yrkandet senast vid sammanträdet. 

3. När utmätning skett eller konkursansökan gjorts före nya lagens 
ikraftträdande, skall i fråga om förmånsrätt tillämpas vad som följer av 
övergångsbestämmelserna till den nya förmånsrättsordningen. 

4. Vad i nya lagen sägs om tillägg enligt 6 kap. 3 § nya jordabalken 
skall, när enligt övergångsbe~.tämmelserna till balken skall i stället för så
dant tillägg beräknas ränta på kapitalbeloppet av inteckning enligt äldre 
lag, gälla sådan ränta. 

5. Fordran, för vilken fast egendom enligt 11 kap. 2 § äldre jorda
balken utan inteckning häftar vid tiden för bevakningssammanträdet, 
räknas som fordran vilken är förenad med panträtt. Den skall betalas kon
tant. Bestföumelsen under 4 har motsvarande tillämpning. 

6. Enligt äldre lag intecknad ränta eller annan dylik fordran som ej 
är bestämd till kapitalet skall upptagas enligt samma regler som gäller 
annan fordran med panträtt och beräknas i sakägarförteckning till det be
lopp som efter en räntefot av fem procent om året utgör fordringens värde 
på tillträdesdagen. Är fråga om livränta, skall uppskattningen ske med led
ning ay 3 § lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pcnsionsutfäs
telse m~m. 

7. När ersättning skall utgå till innehavare av rätt till avkomst eller 
annan förmån som enligt äldre lag besvärar fast egendom och ej bibe
hålles vid försäljning därav, skall utdelning beräknas för det kapital
värde vartill förmånen i penningar eller varor efter ortens pris beräknas 
uppgå på tillträdesdagen. I fråga om kapitalvärdets beräkning har punkt 6 
motsvarande-tillämpning. 

8. Vad i nya lagen sägs om tomträtt gäller även vattenfallsrält som 
upplåtits enligt äldre lag. 

9. I fall då lag eller författning hänvisar till utsökningslagen skall 
det, i de hänseenden som avhandlas i nya lagen, i stället gälla nya lagen. 
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(Lagberedningens förslag) 

Förslag 

till 

Lag 

om ändring i utsökningslagen 

Härigenom förordnas, att 39, 40, 48, 49, 51, 52, 56 a, 57, 60 a, 62, 63, 71, 74, 
75, 77, 78-80, 81-86, 89, 91, 95, 97, 139, 142-145, 150, 151, 154, 156-161, 
166, 181, 184, 198, 199, 201, 209-211, 213, 215 och 218 §§ utsökningslagen 
skall ha ändrad lydelse så som anges i det följande och att 7i a, 80 a, 87-
88 c, 98-135, 148, 149, 167 och 168 §§, 7 kap. samt 186 § samma lag skall 
upphöra att gälla. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

39 §. 
Är beLalningsskyldighet, någon 

ålagd, äge utmätningsman, utan sär
skilt bemyndigande, hos den tap
pande verkställa utmätning, ändå 
att iindring i domen sökes. Ej må 
dock utmätning å underrätts dom 
ske förr än den vunnit laga kraft, där 
den, som tappat, ställer pant eller 
borgen för vad honom ålagt är, så 
ock för skada, som genom uppehål
let vållas kan, eller ock styrker, att 
han, till fullgörande av domen, hos 
Konungens befallningshavande ncd
sall penningar, svarande mot vad 
döml bliuit; ej heller å hovrätts dom, 
innan den vunnit laga kraft, där gäl
denären styrker att nedsättning skett, 
efter ty nu är sagt. Visar efter ut
mätning gäldenären, att nedsättning 
skelt, och gäldar han tillika kostna
den för utmätningen och godsets 
vård även.mm, diir i uångsf örvaltning 
kommit till stånd, f6rvaltningskost
naden i den mån densamma ej gul
dits a11 fastighetens avkastning, 
gånge utmätningen åter, där så ske 
kan. 

När betalningsskyldighet ålagts, 
äger ulmätningsmannen utan sär.
skilt bemyndigande verkställa ut
mätning hos gäldenären utan hinder 
av att domen ej vunnit laga kraft. 
V tmälning på gnlnd ~v underrätts 
dom får dock ej ske förrän den vun
nit laga kraft, om gäldenären ställer 
pant eller borgen för sin skuld och 
för skada som kan vållas genom 
uppehållet eller styrker att han hos 
Konungens befallningshavande ned
satt det belopp han förpliktats att . 
betala. Utmätning får ej heller ske 
på grund av hovrätts dom, förrän 
den vunnit laga kraft, om gäldenä
ren styrker att nedsättning ägt rum 
enligt vad som nu sagts. Visar gälde
nären efter utmätning alt nedsätt
ning skett och betalar han även kost
naden för u trnätningen och godsets 
vård, går utmätningen åter när det 
kan ske. 

Vad nedsatt - - - __,. ~ - - - - - är föreskrivet. 
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

40 §. 
Vad efter - - - - - - -- - - - egendomens försäljning. 
Utmätt lös - - - - - - ·- - - - - 6 kap. stadgas. 
Fast egendom, som efter i.W § är 

utmätt, må sättas under tvångs{ ör
/Jaltning ändå att domen ej vunnit 
laga kraf I, där ej domstol, hos vilken 
talan mot domen är anhängig, annor
lmzda förordnar; dock äge borgenär 
ej ly[ ta något av behållningen annor
ledes än mot pant eller borgen. 

48 §. 
Skall någon för verkställighet av 

dom eller eljest enligt denna lag stäl
la pant eller borgen, och är ej säker
heten av uederparten godkänd, varde 
den prövad av myndighet, hos vilken 
säkerheten ställes. Löftesmän skola 
borga en för alla oclz alla för en; för 
menighet eller för utländsk man, så 
ock i fall, varom i 95 oclz 125 .~§sägs, 
skall bargas såsom för egen skuld. 
Den pant bjuder, uare, där myndig
Jzet, som den pröva skall, d.~t före
skriver, pliktig att sätta panten i 
förvar lws vederhäftig man, som åta
ger sig att den vårda; löftesskrift må 
omhändertagas av den, till vars sä
kerhet den gäller. 

Den, som Konungens och kronans 
talan f örer, vare från säkerlzet.<1 stäl
lande fri. 

Om någon för verkställighet av 
dom eller av annan anledning i ut
sökningsmål skall hos myndighet 
ställa säkerhet som ej godkänts av 
den till vars förmån den gäller, skall 
säkerheten prövas av myndigheten. 
Borgen får ej godkännas av myndig
heten, om ej borgensman svarar som 
för egen skuld och, om två eller flera 
tecknat borgen, de tillika svara so
lidariskt. 

Staten eller kommun bel1över ej 
ställa säkerhet. 

49 §. 
Tredskodom, varigenom betal

ningsskyldighet blivit den uteblivne 
parlen ålagd, må, utan hinder av att 
återvinning sökts, verkställas såsom 
lagakrafl vunnen, så vitt ej rätten, 
där talan om återvinning är an
hängig, annorledes förordnar. 

Tredskodom, varigenom betal
ni ngsskyldighet ålagts den uteblivne 
parten, får, ulan hinder av att åter
vinning sökts, verkställas som laga
kraftvunnen, om ej rätten, där ta
lan om återvinning är anhängig, för
ordnar annat. Fast egendom får dock 
ej utan ägarens samtycke säljas in-
nan domen vunnit laga kraft. 

Har talan - - - - - - - - - - målets återupptagande. 
Ej må - - - - - - - -- - - - annorledes förordnas. 
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

51 §. 
I fråga om verkställighet av utslag 

i lagsökningsmål, varigenom betal
ningsskyld ighet blivit någon ålagd, 
gälle vad om tredskodom är i 49 § 
första stycket stadgat. 

I fråga om verkställighet av utslag 
i Jagsökningsmål, varigenom betal
n i ngsskyldighet ålagts, gäller vad 
som i 49 § 1 mom. föreskrivs om 
l red skodom. 

Har intecknad fordran fastställts 
till betalning ur fast egendom, må 
försäljning ej äga rum förr än laga 
kraft å utslaget kommit. Har jämlikt 
169 § äskats, att egendomen skall 
sättas under tvångsförvaltning, må 
sådan verkställighet ske utan hinder 
av alt iindring i utslaget sökes, så 
vitt ej den domstol, där talan är an-
hängig, annorlunda förordnar; dock 
gälle om borgenärs rätt att lyfta be-
hållningen vad i 40 § tredje stycket 
för där omförmält fall sägs. 
Hari----------ägarum. 
Om verkställighet - - - - - - - - - - - ty fall. 

52 §. 
~i------------~~~k 
Huru beslut angående fördelning Om verkställighet av beslut angå-

av köpeskilling för utmätt egendom ende fördelning av köpeskilling för 
och av medel, som influtit under utmätt egendom meddelas bestäm
tvångsförvaltning, går i verkslällig- melscr i 6 kap. 
het, därom skils i 6 och 7 kap. 

56 a §. 
Omu~~~fu~m~nmigilldm~ 

rens hemvist tager fast egendom på 
annan ort i miit, skall målet därefter 
överlämnas till utmätningsmannen i 
den orten för att i fortsättningen, i 
vad på utmätningsman ankommer, 
handläggas av denne. 

Tages ~ss - - - - - - - - - - hem~st bestämmer. 
Innan utmätningsman enligt 1 el-

ler 2 mom. skiljer sig från målet, 
skall han vidtaga i 85 § föreskrivna 
åtgärder. Anmälan enligt 85 § 1 mom. 
sker till övere:cekutor där egendomen 
är. 

57 §. 
Då för utmätnings vinnande ford

ringsbevis till utmätningsmannen av
lämnas, skall han därom göra an
teckning å handlingen och meddela 
borgenären bevi.~. 
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(Nuvarande lydelse) 

88 C .§ 1 lllOI/I. 

I mål om utmätning skall utmät
ningsmamzen skyndsamt vidtaga vad 
på honom ankommer för att utmät
ningen skall 11erkställas. Såvill möj
ligt skall utmätningsförrättning hål
las inom fyra veckor från det ulmät
ningsmannen mottog de i 54, 54 a el
ler 55 § nämnda handlingarna. Läm
nar borgenären anstånd med utmät
ningen och fortfar anståndet utöver 
sex månader från nämnda tidpunkt, 
är ansökningen förfallen. 

(Föreslagen lydelse) 

57 .§. 
Utmätningsförrättning skall såvitt 

möjligl hållas inom fyra veckor från 
att uhnätningsmannen mottog de 
handlingar som anges i 54, 54 a eller 
55 §. Lämnar borgenären anstånd 
med utmätningen och fortfar anstån
det över sex månader från motta
gandet av handlingarna, är ansök
ningen förfallen. 

60 a §. 
Kan utmätning av lös egendom Kan utmätning av lös egendom ej 

ej genast verkställas, må utm:itnings- genast verkställas, får ulmätnings
mannen, om det finnes erforderligt, mannen, om det behövs, säkerställa 
säkerställa utmätningen genom att utmätningen genom att laga vård 
taga vård om egendomen eller med- om egendomen eller meddela sådant 
dela sådant förbud, som stadgas i förbud som i 74 §, 75 § 2 mom. eller 
74 § eller 75 § 2 mom. för där av- 78 .§ föreskrivs för där avsedda fall. 
sedda fall. Gäldenären må därefter Gäldenären får därefter ej till skada 
ej till men för borgenären förfoga för borgenären förfoga över egendo
över egendomen. Utmätnings:mannen men. Utmätningsmannen skall, om 
skall,· om gäldenären ej är ntirvaran- gäldenären ej är närvarande, skynd
de, skyndsamt underrätta honom om samt underrätta honom om åtgär-
åtgärden. den. 

Atgärden må - - - - -· - - - - - åtgärden hävas; 
Kostnaden för åtgärden skall för-

skjutas av borgenären, om utmät-
ningsmannen begär det. 

62 §. 
Vid utmätning- - - - -- - - - - - - ej skiljas. 
Häftar på grund av inteckning Är fordran för vilken utmätning 

gäldenärens fasta egendom eller luft- skall ske förenad med särskild för
fartyg eller reservdelar till sådant månsrätt i gäldenärens fasta egen
fartyg för fordran, för vilken utmät- dom, luftfartyg eller reservdelar till 
ning skall ske, eller är fordringen sådant fartyg, skall den egendomen 
förenad med luftpanträtt i sådant först utmätas, om ej borgenären 
fartyg, skall den egendomen först ut- hellre vill taga betalt ur annan egen
mätas, om ej borgenären hellre vill dom. Skall utmätning ske på en gång 
taga betalning ur annan egendom. för fleras fordringar, får borgenär, 
Skall utmätning på en gång ske för för vars fordran viss egendom så
fleras fordringar får borgenär, för lunda häflar, ej för vad som kan 
vars fordran viss egendom sålunda utgå ur denna taga betalt ur övriga 
häftar, ej för vad därur kan utgå till tillgångar till skada för annan bor
förfång för annan borgenär taga be~ genär. 
talning ur övriga tillgångar. 
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(Nuvarande lydelse) 

Endast om borgenären begär det 
får utmätning av fast egendom eller 
luftfartyg eller intecknade reservde
lar till sådant fartyg ske för annan 
fordran än sådan, för vilken egen
domen på grund av inteckning häf
tar eller som, niir fråga är om luft
fartyg, är förenad med luftpanträtt 
i fartyget. 

78 §. 
Vid utmätning av hus, tomt, jord 

eller vattenverk må ej ett från annat 
så söndras, att det som över är, 
varder för ägaren onyttigt. Ej heller 
må växande gröda, växande skog el
ler annat, som till fast egendom hö
rer, tagas i mät annorledes än genom 
utmätning av egendomen eller nytt
janderätt till jorden. 

63 §. 

(Föreslagen lydelse) 

Endast om borgenären begär det 
får utmätning av fast egendom eller 
luftfartyg eller intecknade resen-
delar till sådant fartyg ske för annan 
fordran än sådan som är förenad 
med särskild förmånsrätt i egendo
men. 

63 §. 
Tillbehör till fastighet får ej tagas 

i mät annat än genom utmätning av 
fastigheten. Riitt till växande gröda 
eller annan ännu icke fallen avkast
ning som tillkommer nyttjanderätts
havare till fast egendom får ej tagas 
i mät för dennes skuld annat än ge
nom utmätning av nyttjanderätten. 

Vad som - - - - - - - -- - eller luftfartyget. 
Omfattar inteckning - - - - - - - - - - samtycker därtill. 

71 §. 
Har någon - - - - - - - - - - betalning förfallen. 
Har inteckning i fast egendom el- Om ägaren av luftfartyg eller re-

ler i luftfartyg eller reservdelar till servdelar till sådant fartyg lämnat 
sådant fartyg blivit av ägaren till inteckning i egendomen såsom pant, 
den intecknade egendomen lämnad får inteckningen ej utmätas utan 
såsom pant, skall inteckningen icke endast den rätt till andel däri som 
utmätas utan i stället den rätt till kan tillkomma ägaren. Härvid till
andel i inteckningen, som, efter ty lämpas den ordning som anges i 74 §. 
särskilt är stadgat, må tillkomma 
gäldenären, tagas i mät i den ord-
ning 74 § stadgar. 

Om utmätning av ägarhypotek i 
fast egendom meddelas bestämmel
ser i 78 §. 

74 §. 
Utmätas penningar, skola de av 

utmätningsmannen omhändertagas. 
Lösören, som utmätas, skola, där de 
ej, efter ty nedan sägs, föras från 
stället, därstädes sättas i förvar un
der utmätningsmannens försegling 
eller, om han finner det i brist av 
tjänliga förvaringsrum eller av an-

Utmätas penningar, skola de om
händertagas av utmätningsmannen. 
Lösören som utmätas skola, om de 
ej enligt vad nedan sägs föras från 
stället, sättas i förvar där under ut
mätningsmannens försegling. Om ut
mätningsmannen finner att detta ej 
kan ske på grund av brist på lämp-
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

nan orsak ej lämpligen kunna skC', liga förvaringsrum eller av annan 
med hans insegel eller skriftligt an- orsak, skall godset utmärkas med 
slag eller på annat sätt så utrniir- hans sigill eller med skriftligt anslag 
kas, att uppenbart synes att godset eller på annat sätt, så att det klart 
blivit utmätt. Anses det utmätta ej framgår att det blivit utmätt. Anses 
kunna med säkerhet lämnas på stäl- det utmätta ej kunna med säkerhet 
let under gäldenärens tillsyn, låte ut- lämnas på stället under gäldenärens 
mälningsmannen det av annan där tillsyn, äger utmätningsmannen om
vårdas eller till annat ställe föras, besörja att det vårdas där av annan 
om det så ske kan och borgeniir den eller föres till annat ställe, om det 
för godsets vård eller f lyftning nöd i- kan ske. 
ga kostnad förskjuter. 

Utmätes gäldenärs - - - - - - - - - - att övergå. 
Skall utmätning ske av den rält till Skall utmätning ske av den rätt till 

andel i inteckning, som, efter ty sär- andel i inteckning som tillkommer 
skilt är stadgat, tillkommer gäldenä- gäldenären såsom ägare av intecknat 
ren såsom ägare av intecknade egen- luftfartyg eller intecknade reservde
domcn, varde förbud inteckningsha- Tar till sådant fartyg, skall förbud 
va ren meddelat utt till f örf ång för meddelas inteckningshavaren att ut
den, till vilken i följd av utmätning- lämna inteckningshandlingen utan 
en gäldenärens rätt kan komma att tillstånd av utmätningsmannen. För
övergå, utlämna inteckningshand- budet skall tecknas på intecknings
lingen eller att på begäran alJ annan handlingen, om inteckningshavaren 
än denne eller utmätnings.mannen ej överlämnar den till utmätnings
uppvisa handlingen vid domstol för mannen för det ändamål som anges 
sådant ändamål, som i 26 § förord- i 30 § lagen om inskrivning av rätt 
ningen angående inteckning i fast till luftfartyg. 
egendom eller 29 § lagen om in-
skrivning av rätt till luftfartgg sägs. 
Förbud, som nu sagts, skall tecknas 
å inteckningshandlingen, där icke 
denna av inteckningshavaren över-
lämnas till utmätningsmam1en för 
att av honom uppvisas. Kostnaden 
för sådant uppvisande ävensom för 
anskaffande av särskild intecknings-
handling å den utmätta andelen i in-
teckningen vare borgenären pliktig 
att förskjuta, där utmätningsman-
nen det äskar. 

75 §. 
Skall fordran - - - - - - - - - - i förvar. 
Utmäles annan fordran eUer rät- Utmätes annan fordran eller rät-

tighet, tage ock utmätningsmannen i tighet, skall utmätningsmannen taga 
förvar handling, som tjänar till be- i förvar handling som tjänar till be
vis om fordringen eller rättigheten, vis om fordringen eller rättigheten, 
där sådan handling finnes att tillgå, om sådan handling finnes att tillgå. 
och teckne i protokollet förbud för Han skall även meddela förbud för 
den, från vilken fordringen t:Uer rät- den, från vilken fordringen eller rät-
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(Nuvarande lydelse) 

tighcten skall utgå, att girn något 
därav ut till annan än utmätnings
mannen eller den, till vilken i följd 
av ulmätningen gäldenärens rätt kan 
komma att övergå; och varde sedan 
protokollet genom utmätningsman
nen Lillställt den, vilken förbudet 
meddelas skall; vare doclc borgenä
ren pliktig att, där zztmätningsman
nen det äslcar, lcostnaden för förbu
dets delgivande förslcjuta. 

(Före.~lagen lydelse) 

tighcten skall utgå, att utge något 
därav till annan än utmätningsman
ncn eller den, till vilken gäldenärens 
rält kan komma att övergå till följd 
av ulmätningen. Förbudet skall se
dan genom utmätningsmannens för
sorg delgivas den som avses därmed. 

77 §. 
Då utmätning av lös egendom är 

verkställd så som i 73 § samt 74, 
75 eller 76 § sägs, njuter borgenären 
förmånsrätt i det utmätta efter vad 
som stadgas i 17 kap. 8 § handels
balken, såvitt ej utmätningen enligt 
vad nedan sägs eller eljest går åter 
eller undanröjes. 

Utmätning av lös egendom medför 
förmånsrätt enligt vad som sägs i 
förmånsrättsordningen, när den är 
verkställd så som föreskrivs i 73 § 
och 74, 75 eller 76 §. 

Finner utmätningsmannen - - - - - - - - - - ägde rum. 
Om åtgärd - - - - - - - - - - över utmätningen. 

78 §. 
Utmätes rätt till ägarhypotelc som 

avses i 6 kap. 9 § jordabalken, skall 
pantbrevet tagas i förvar eller, om 
annan än fastighetens ägare innehar 
pantbrevet, förbud meddelas inneha
naren att utlämna det utan tillstånd 
a11 utmätningsmannen. När detta 
skett, har 77 § motsrarande tillämp
ning. 

Ägarhypoteket får ej säljas. I stäl
let skall den fasta egendom vari ägar
hypoteket gäller tagas i anspråk, om 
borgenären yrkar det inom en månad 
från att beslut om utmätning av 
iigarhypoteket meddelades. När ut
miitningsmannen meddelat beslut om 
att den fasta egendomen tages i an
språk, anses egendomen utmätt. Om 
borgenären ej inom nämnda tid yr
kat att den fas ta egendomen tages i 
anspråk eller yrlcande därom åter· 
kallas, skall det utmätta ägarhypote
lcet pant{ örskrivas till honom enligt 
79 §. 



t04 Kungl. Jlaj:ts proposition nr 20 år 1971 

(N1warande lydelse) 

80 §. ' 

Fast egendom, som blivit utmiitt, 
skall utbjudas till försäljning i den 
ordning 5 kap. stadgar, dä1· ej bor
genären begär tvångsförvaltning av 
densamma på sätt i 7 kap. sägs. 

88 b §. 
Har fordran i penningar utmätts, 

skall utmätningsmannen anmoda den 
från vilken fordringen skall utgå att 
erlägga betalning till honom; dock 
att sådan anmodan ej skall ske, där 
enligt vad förut är stadgat hinder 
för det utmättas försäljning möter 

(Föreslagen ludelse) 

Råder tvist huruvida gäldenären 
har iigarlzypotek, äger utmätnings
mannen förelägga borgenären att 
inom en månad efter att föreläggan
det delgivits honom hos den rätt som 
i 10 kap. 10 .§ rättegångsbalken anges 
för där avsedda fall väcka talan mot 
f astiglzetens ägare och den som be
strider dennes rätt. Beslut att fastig
het skall tagas i anspråk får ej med
delas innan tvisten blivit avgjord ge
nom dom som vunnit laga kraft, om 
eJ riitten förordnar annat. 

Försummar borgeniiren att iakt
taga vad som n11 sagts och år talan i 
saken eJ väckt av annan part, går ut
mr'itningen åter. 

79 §. 
Pantförskrivning av iigarhy potek 

sker genom att utmätningsmannen 
till borgeniil"en utfärdar bevis att 
pantbrevet utgör pant för dennes 
fordran och överlämnar pantbrevet 
till honom eller, om annan än fastig
hetens ägare innehar detta, underrät
tar innehavaren om pantförskriv
ningen. I underrättelsen skall anges, 
att innehavaren e] får utlämna hand
lingen till skada för borgenären . 
. :f.garhypotek som tillkommer ägare 
av andel i fastighet får ej pantför
skrivas /ör sig. 

80 §. 
Har fordran i penningar utmätts, 

skall utmälningsmaunen anmoda den 
från vilken fordringen skall utgå alt 
betala till honom. Sådan anmodan 
skall dock ej ske, när enligt vad för
ut är stadgat hinder för det utmättas 
försäljning möter eller eljest siirskil-
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eller eljest särskilda skäl däremot 
äro. Sker betalning, skall utmätnings
mannen göra anteckning därom på 
handling, som enligt 75 § tagits i för
var, samt skyndsamt underrätta gäl
denären. Beträffande influtet belopp 
äga föreskrifterna om köpeskilling 
för utmätningsvis såld lös egendom 
motsvarande tillämpning. 

Har fordran eller rättighet tagits i 
mät och var, då utmätningen skedde, 
fråga om fordringens eller rättighe
tens bestånd beroende på särskild 
prövning eller avgjord genom beslut 
som ej vunnit laga kraft, må det ut
mätta ej utan gäldenärens samtycke 
sälj as förrän tvisten blivit slutligen 
avgjord eller borgenären ställt pant 
eller borgen för den skada som kan 
tillskyndas gäldenären genom för
säljningen. 

82 §. 
överlåter någon sin fasta egendom 

till annan, må, innan nye ägaren 
sökt lag[ art, överlåtelsen ej utgöra 
hinder för egendomens utmätande 
för förre ägarens gäld. 

Sökes å överlåtelse, som före ut
mätningen skett, lagfart samma dag, 
då utmätningen vukställes, eller sist 
å den allmänna rättegångsdag för 
lagfarlsärenden, som näst efter fjor
lon dagar från utmätningen infal
ler; då 1mre ej utmätningen gällande 
emot nye ägaren, med mindre egen
domen på grund av inteckning häftar 
fijr fordran, som utsökes, eller ford
ringen eljest är sådan att, efter ty i 
lag i övrigt stadgas, egendomen där
för häftar, ändå att den kommit ur 
giildenärens hand. Har auklion till 
egendomens försäljning blivit kun
gjord att hållas innan den rälte
gångsdag, som nämnd är, inträf(ar, 
eller å samma dag, åligge dock nye 
ägaren att före auktionen överlåtel
sen anmäla och sin åtkomsthand
ling i huvudskrift eller besannad av-

(Föreslagen lydelse) 

da skäl föreligga däremot. Sker be
talning, skall utmätningsmannen gö
ra anteckning därom på handling 
som tagits i förvar enligt 75 § och 
skyndsamt underrätta gäldenären. 
Beträffande influtet belopp ha före
skrifterna om köpeskilling för ut
mä tnin gsvis såld lös egendom mot
svarande tillämpning. 

Har fordran eller rättighet tagits i 
mät och var, när utmätningen sked
de, fråga om fordringens eller rättig
hetens bestånd beroende på särskild 
prövning eller avgjord genom beslut 
som ej vunnit laga kraft, får det ut
mätta ej säljas utan gäldenärens 
samtycke förrän tvisten blivit slut
ligt avgjord eller borgenären ställt 
pant eller borgen för den skada som 
kan tillskyndas gäldenären genom 
försäljningen. 

81 §. 
Den som har lagfart på fast egen

dom antages vara ägare därtill, om 
det ej styrkes att den tillhör annan. 

Tvist om äganderätten till fast 
egendom, varå gäldenären har lag
fart eller vartill han har f ångeshand
ling, utgör ej hinder mot utmätning. 

82 §. 
överlåtelse av fast egendom utgör 

ej hinder mot utmätning, om rätten 
fastställt att förfallen fordran skall 
utgå med särskild förmånsrätt i 
egendomen och ansökan om utmät
ning därav görs inom tre månader 
från beslutets dag. 

överlåtelse av fast egendom utgör 
ej heller hinder mot utmätning i an
nat fall för fordran hos överlåtaren, 
om överlåtelsen beror av villkor som 
ännu ej är uppfyllt. Utmätningen 
omfattar i sådant fall även överlåta
rens rätt mot den som förvärvat 
egendomen. Uppfylles villkoret, gäl
ler utmätningen därefter endast 
öve.rlåtarens rätt mot den andre. 
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sl.:rift för auktionsförrättaren zzpp
visu. Sker ej sådan anmälan, vare ut
mätningen emot nye ägaren gällan
de, ändå att lagfart sökes å tid, som 
förut är sagd. 

Göres av nye ägaren anmälan, på 
sätt nu stadgat är, eller hm· överlå
telsen blivit för auktionsförrättaren 
kunnig innan han utsatt dag för 
egendomens försäljning, skall, där
est överlåtelsens verkan mot utmät
ningen är beroende därpå, att lag
fart kommer att sökas å Ud, som 
ovan är sagd, auktions{ örrättaren 
låta med försäljningen anstå till dess 
sig visat, om lagfarten sökes. 

Har överlåtelsen omfattat rätt till 
andel i inteckning, som tillkom över
låtaren såsom ägare av inlecknade 
egendomen, åligger det nye ägaren, 
där han vill freda andelen från ut
mätning för förre ägarens :'Jäld, att 
söka lagfart å överlåtelsen och göra 
anmälan såsom i 2 mom. sägs, och 
skall vad i 3 mom. stadgas äga mot
svarande tillämpning. 

Föres enligt lagen om Oterköps
rätt till fast egendom talan .om åter
köp, må, där egendomen utmätts, 
försäljning ej ske, såvitt före auktio
nen hos auktions{ örrättaren företes 
bevis om stämningen i återköpsmå
lel och tillika styrkes, att, sedan åter-
1.:öp kommit till stånd, eg1mdomen 
icke vidare skall häfta för den f ord
ran, som utsökes. Visas, att åter
köpet fullbordats och att egendomen 
därigenom befriats från fordringen, 
vare frågan om egendomens försälj
ning förfallen. Styrkes, au frågan 
om återköp på den ågångna stäm
ningen förfallit, utgöre ej sedan 
stämningen hinder för egendomens 
försäljning. 

(Föreslagen lydelse) 

Utmätning alJ fast egendom kan 
även äga rum för fordran hos den 
som förvärvat egendomen, efmru 
hans förvärv beror av villkor. Går 
gäldenärens förvärv åter, omfattar 
utmätningen därefter endast den rätt 
som han i sådant fall har mot den 
som överlät egendomen. 

83 §. 
Om den förmånsrätt utmätning 

alJ fast egendom medför skils i 
17 kap. 9 § lzandelsbalken. 

Utmätning av fast egendom är 
fullbordad när beslut därom medde
lats och medför därefter förmåns
rätt enligt vad som sägs i förmåns
riittsordningen. 
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88 c § 2-6 mom. 
Sedan utmätning skett, åligger det 

utmätningsmannen eller, om målet 
är anhängigt hos överexekufor, den
ne att utan onödigt uppehåll vidtaga 
erforderliga åtgärder för att försälj
ning skall lwmma till stånd. Om ej 
hinder mi)ter eller uppskov medde
las enligt vad nedan stadgas, skall 
försäljning ske inom två manad er 
från utmätningen; dock skall beträf
fande fast egendom, fartyg som sägs 
i 94 §, luftfartyg och intecknade re
servdelar till luftfartyg i stället gälla 
en tid av fyra månader från utmät
ningen eller, när intecknad fordran 
fa.stställls till betalning ur fast egen
dom, från det försäljning av egendo
men begärdes. 

Kan alJ särsldld anledning antagas 
att utmätt egendom kommer att säl
}as till underpris eller finnes, att gäl
denären au särskild orsak huvudsak
ligen utan egen skuld råkat i betal
ningssvårigheter som kunna antagas 
11ara av t~llfällig natur, eller äro 
eljest synnerliga skäl till 11ppskou, 
äger utmätningsmannen eller öuer
exekutor, hos vilken måletäranhäng
igt, medgiva uppskov med försälj
ningen på viss tid, såframt icke bor
genärens rätt till betalning äventyras 
eller hans rätt eljest otillbörligt åsi
dosättes. Uppsko!J som nu sagts må 
e; utsträckas uf61Jer sex månader 
f ~ån den tidpunkt som angivits i 
2 mom. Med givande! må f iirenas med 

(Föreslagen lydelse) 

I fall s,om avses i 82 § 2 eller .'/ 
mom. skall den andra parten under
rättas och förbud meddelas honom 
alt betala eller återbetala köpeskil
ling eller .utge annat som omfattas 
au utmätningen till annan iin utmiit
ningsmannen eller öuere.rekutor, om 
målet är ·anhängigt där. När förbu
det delgivits den som a1Jses därmed, 
har 77 § mots1Jarande tillämpning. 

8-t §. 
Ulmiitt lös egendom bör säl}as in

om f1Jå månader från utmätningen, 
om ej hinder möter eller utmäfnings
manncn eller, om målet är anhäng
igt hos öuerexckutor, denne på be
gäran ger anstånd. Beträffande far
tyg som a1Jses i 94 § skall i stället 
gälla en tid au fyra månader från 
utmätningen. 

Om gäldenären begär anstånd, 
skall borgenären få till{ älle att yttra 
sig. r1nstånd får be1Jiljas, om denne 
medger det eller särskilda skäl före
ligga. Utan synnerliga skäl får dock 
anstånd ej beviljas utö1Jer sex måna
der eller, beträffande fartyg som av
ses i 94 §, ett år från utmätningen. 

Beträffande tid för försäljning alJ 
luftfartyg och intecknade reservdelar 
till sådant fartyg eller av fast egen
dom finnas särskilda bestämmelser. 
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särskilda villkor och, om anledning 
förekommer därtill, återkallas. 

överexelmtor äger, därest förelig
gande omständigheter påkalla det, 
förordna om ytterligare uppskov med 
f örsälJningen. Det åligger utmät
ningsman att, om skäl till sådant 
uppskov före kommer i ett av honom 
handlagt mål, göra anmälan därom 
hos övere:rekutor. 

Lämnar borgenären anstånd med 
försälJningen och fortfar anståndet 
utöver sex månader från den tid
punkt som angivits i 2 mom., skall 
utmätningen gå åter eller, när f ord
ran fastställts till betalning ur fast 
egendom, den verkan varom ;f 77 a § 
sägs förfalla. 

Sedan tid för anstånd eller upp
skov gått till ända, skall utmiitnings
man eller överexekutor, hos vilken 
målet är anhängigt, sJälvmant före
taga detta. 

88 a §. 

Är utmätning i död mans bo verk
stiHld och hade borgenären t::j pant
rätt i den utmföta egendomen eller 
rätt att den till siikerhet för sin 
fordran kvarhålla, må, innan en må
nad förflutit efter det bouppteckning 
förrältades eller tiden därför tillän
dagick eller, där boet står under för
valtning av hontredningsman, innan 
uppgörelse träffats angående borge
närernas förnöjande, egendomen ej 
försäljas, med mindre samtycke där
till liimnas av dem, som företräda 
dödsboet, eller ock egendomen är av 
beskaffenhet, som angives i 40 ~ 
första stycket. 

(Föreslagen lydelse) 

85 §. 
Har utmätning skett hos dödsbo 

och hade borgenären ej panträtt i 
<len ulmätla egendomen eller rätt att 
kvarhålla den till säkerhet för sin 
fordran, får egendomen ej sälj as, 
innan en månad förflutit efter att 
bouppteckning förrättades eller tiden 
härför gick till ända eller, om boet 
står under förvaltning av boutred
ningsman, innan uppgörelse träffats 
angående borgenärernas förnöjande. 
Försäljning får dock ske, om sam
tycke därtill lämnas av dödsboet el
ler om egendomen är sådan som an
gives i 40 § 1 mom. 

86 §. 
Har borgenären, när inlecknad 

fordran faslställls till betalning ur 
fast egendom, icke sist två månader 
efter det beslutet vann laga kraft be
gärt f örsiilJning eller tvångs.förvalt
ning av egendomen, förfaller den 

Om sökandens fordran och . den 
kostnad för vilken denne svarar be
talas innan den utmätta egendomen 
sålts, förfaller frågan om egendo
mens f örsäl]ning. 

Medel som gäldenären i målet be-
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verkan som beslutet enligt 77 a § 
medfört. 

Borgenär, som begär försäljning, 
är pliktig att förete lagakraftbevis 
samt i huvudskrift den handling på 
grund varav betalning blivit sökt. Ef
terkommer han ej föreläggande här
om, avskrives framställningen. 

talar till utmätningsmannen anses 
utmätta i målet, om ej betalningen 
s/;ett med villkor som strider här
emot. 

Om målet är anhängigt hos över
c:rekutor, gäller detsamma i fråga 
om medel som betalas till denne. 
il! cd el som i sådant fall betala.~ till 
utmätningsmannen skall tillställas 
överexckutor. 

89 §. 
Försäljning av utmätt egendom Ulmätt lös egendom säljes på of-

skall ske på offentlig auktion utom i fentlig auktion, om ej annan ordning 
fall som avses i 96 a §. är särskilt föreskriven. 

Om försäljning - - - - - - - - - - - - särskild lag. 

91 §. 
Kungörelse om --- - - ---- - - - - är sagd. 
Har gäldenären tillkommande riitt Har gäldenären tillkommande rätt 

till andel i inteckning i hans fasta till andel i inteckning i hans luft
egendom eller i hans luftfartyg eller fartyg eller därtill hörande rescrvdc
clärlill hörande reservdelar blivit ut- lar blivit utmätt, skall utmiitnings
mätt, låte uhnätningsmannen an- mannen anskaffa särskild inteck
skaffa särskild inteckningshandling ningshandling på det giildcnären till
å det gäldenären tillkommande be- kommande beloppet, om laga hinder 
loppet, där laga hinder däremot icke däremot icke möter. Kungörelse om 
möter; skall sådan handling anskaf- auktionen får icke utfärdas innan 
fas, må ej förr än det skett kungörel- hamllingen anskaffats. Skall försälj
se om auktionen utfärdas. Skall för- ning ske av inteckningshandling, vil
säljning ske av inteckningshandling, ken tagits i mät hos någon som enligt 
vilken tagits i mät hos någon, som handlingen är personligen ansvarig 
enligt handlingen är personligen an- för det diiri angivna beloppet, och 
svarig för det däri förskrivna belop- har gäldenären ej samtyckt till att 
pet, åligger det utmätningsmannen, hans ansvarighet kvarstår, skall ut
där ej med gäldenärens samtycke mätningsmannen, innan handlingen 
handlingen säljes med bibehållande utlämnas till köparen, förse den med 
av hans ansvarighet, att, innan hand- påskrift varigenom giildenären bcfri
lingen utlämnas till köparen, förse as från ansvarighet. 
densamma med påskrift, varigenom 
gäldenären frikallas från ansvarig-
het. 

Skall fartyg - - - - - - - - - - - - - - ske kan. 
Vid försäljning - - - - - - - - - - - -- med flygpost. 
Om egendom -- - - - - - - - - - -- - - genast sändas. 
Är fråga - - - - - - - - - - - - angående verksamheten. 

95 §. 
Den, som - - - - - -- - - - - - - - ånyo utropat. 
Vad av - - - - - - -- - - -- -- -- - till godo. 
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Varder ej sist å det samm antrLide, 
varom förut är sagt, köpes::dllingen 
till fullo gulden eller anstånd läm
nat efler ty nyss är sagt, vare köpet 
ogillt och besörje genasl auklionsför
rättaren, att fartyget varder till för
säljning ånyo utlyst, som i 90 och 
91 §§ sägs. Går fartyget vid nya ut
ropet till mindre iin den förra köpe
skillingen med laga dnta därå från 
den dag, då helalning sist bort ske, 
ersätte förre köparen skillnaden; går 
fartyget lill mera, have förre köpa
ren ej rätt till överskottet. Kostnaden 
för senare försäljningen skall ock av 
förre köparen gäldas, dLir den ej kan 
genom överskott å köpeskillingen 
gollgöras .. 4.r pant eller borgen ställd 
för köpesldllingen, låte azzktionsför
räflarcn, där sådant erfordras till 
gäld ande av vad förre köparen utgi-
va bör, ofördröjligen försälja panten 
i den ordning, som om utmätta lös-
ören stadgas, eller utsöka borgens-
förbindelsen lzos löftesmannen. 

(Föreslagen lydelse) 

Betalas ej sist å det sammanträde. 
varom förut iir sagt, köpeskillingen 
till fullo eller lämnas ej anstånd en
ligt vad nyss sagts, skall köpet vara 
ogillt och auklionsförrällaren genast 
ombesörja, att fartyget ånyo utlyses 
till försäljning enligt rnd som sägs i 
90 och 91 §§.Går J'arlygcl vid nya ut
ropet till mindre än den förra köpe
skillingen med laga ränta därå från 
den dag, då betalning sist bort ske, 
skall förre köparen ersätta skillna
den; går fartyget till mera, har förre 
köparen ej rält lill överskottet. 
Kostnaden för den senare försälj
ningen skall också gäldas av förre 
köparen, om den ej kan gottgöras 
genom ÖYerskott å köpeskillingen. 

Varder köpeskillingen - - - - - - - - - - - gälden övertagit. 

Om försäljning av f.ast egendom 
meddelas bestämmelser i särskild 
lag. 

139 §. 
Borgenär som, när lös egendom 

utmättes för annans fordran, hade 
panträtt i egendomen utan all ha den 
under pantriil t i handom eller som 
ägde r[il t att kvarhålla eg·~ndornen 

till säkerhet för sin fordran, är be
rättigad att få betalning ur köpe
skillingen enligt vad som anges ne
dan, sävida han framställt yrkande 
diirom före auktionen eller, um egen
domen sålls under hand, före köpe
skillingsfiirdelningen. Svarar ulm~itt 
egernlom för företagsinteckning, iiger 
inteckningsh:waren erhålla betalning 
ur köpeskillingen, om han framställt 
yrkande därom inom lid som nyss 

Borgeniir som, niir lös egendom ut
mättes för annans fordran,hadepant
rätt i egendomen nian alt ha den un
der panträtt i handom eller som iig
de rätt att kvarhålla egendomen till 
säkerhet för sin fordran, är berätti
gad att få betalning ur köpeskilling
en enligt vad som anges nedan, så
vida han framställt yrkande därom 
före auktionen eller, om egendomen 
sålts under hand, före köpeskillings
fördelningen. Svarar utmätt egen
dom för företagsinteckning, iiger in
teckningshavaren erhålla betalning 
ur köpeskillingen, om han framställt 
yrkande dL.\rom inom tid som nyss 
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angivits. Vad sist sagts giiller dock angivits. Vad sist sagls gäller dock ej 
ej i den mån st°tdan belalning måste i den mån sådan betalning måste an
anses obehövlig för att trygga inleck- ses obehövlig för att trygga inted:
ningshavarens och efterföljande in- ningshavarens och efterföljande in
teckningshan1res rätt. Vid prövning- teckningshavares rätt. Vid prövning
en hära\· skall hänsyn lagas iiven till en härav skall hiinsyn tagas öven till 
s{1dan egendom som giildenären på sådan egendom, som gäldenären på 
annat sätt iin genom företagsinleck- annat sätt än genom företagsinteck
ningen stiillt som säkerhet för in- ningen ställt som säkerhet för in
teckningshavarens fordran. Skall un- tedmingshavarens fordran. Skall un
der konkurs fartyg eller gods i far- ,]er konkurs fartyg eller gods i far
tyg eller i luftfartyg säljas utmät- tyg eller i luftfartyg säljas utmät
ningsvis, iiger iiven borgenär som för 11ingsvis, äger åven borgenär som för 
sin fordran har förmånsrätt enligt sin fordran har förmånsrätt enligt 
17 kap. 4 .~ handelsbalkm rätt alt 12 eller 13 .§ förmunsriitfsordningen 
erhålla bdalning ur kiipeskillingen, riilt att få betalning ur köpeskilling
om han framstiiller yrkande därom en, om yrkande diirom framställes 
före auktionen. före auktionen. 

Har fartyg - -- - - - - - - - - - - tid innestår. 

142 §. 
Sedan fast egendom blivit utmiit

ningsvis såld, skall för fördelning av 
den del av köpeskillingen, som kö
paren har att i reda penningar gäl
da, sammanträde inför azzktionsf ör
rättaren hållas i Norrbottens, Väster
bottens, Jämtlands och Västernorr
lands län u femtiosjätte dagen, men 
i övriga delar av riket å fyrtioandra 
dagen efter auktionen. 

liar högre myndighet förordnat 
om inställande av vidare åtgärd i 
målet och kan sammanträde pu 
grund härav ej hållas på därför be
.~tiimd lid, skall det om möjligt lrnn
göras på sätt som anges i 10i5 §. Upp
hör hindret, skall a11ktionsförrätta
ren ofördröjligen zztsiitta ny tid för 
sammanträdet och låta kungörelse 
därom införas i allmänna tidningar
na och tidning inom orten minst tio 
dagar före sammanträdet samt inta
gas i länslmngörelserna. 

Har fartyg sålts efter nytt utrop 
i fall som avses i 95 § och är förre 
inroparen ersättningsskyldig, skall 
ersättningsbeloppet fördelas tillika 
med köpeskillingen, om det betalats 
av inroparen eller indrivits. 

143 §. 
Ha medel influtit genom särskild 

försäljning av tillbehör eller såsom 
avkastning av fast egendom, skall så
dan tillgång fördelas samtidigt med 
köpeskillingen för fastigheten. Har i 

När fastighet sålts på auktion, för
delas köpeskillingen, behållen av
kastning och andra influtna medel 
i enli,gliet med sakägarförteckningen, 
om det e} framgår att fordran un-
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fall, som avses i 95 eller 130 §, far
tyg eller fast egendom försålts efter 
nytt utrop och är förre inroparen 
skyldig att utgi1Ja ersättning, skall 
ersättningsbeloppet, såvitt detsam
ma g11ldits alJ honom eller influtit 
genom försiiljning av pant eller ut
sökande av borgen, fördelas tillika 
med köpeskillingen. 

Har försäljning av fastighet icke 
kommit till stånd, skall samman
träde för fördelning av tillgång som 
nu angivits hållas på tid som före
skrives i 142 §eller, om auktion icke 
hållits, så snart som möjligt. Behål
len avkastning skall fördelas enligt 
de grunder som i 7 kap. föreskrivas 
för fördelning av medel vilka inf lu
tit under tvångsförvaltning. Ersätt
ningsbelopp som avses i 1 mom. and
ra punkten skall, sedan kostnaderna 
för förfarandet betalats, användas 
till betalning alJ utmätningssökan
dens fordran. Uppstår överskott, 
skall det fördelas på samma sätt 
som nyss angivits om avkastning. 

Sammanträde enligt 2 mom. skall, 
när auktion ej hållits, kzm~röras på 
sätt föreskrives i 142 § 2 mom. and
ra punkten. 

148 §. 
Har fordran, som, där den anmälts 

inom den i 106 § stadgade lid, bort 
upptagas i borgenärsförteci'mingen, 
bli1Jit senare anmiild, varde ufdel-

(Föreslagen lydelse) 

derstiger 1Jad som upptagits i för
teckningen. Om fordran eller kost
nad, som bort upptagas i förteck
ningen om den blivit anmäld i tid, 
liar anmälts senare, får betalning ut
gå av återstoden. 

Har utmätt fastighet sålts under 
hand, skall köpeskillingen och andra 
tillgängliga medel fördelas i första 
hand enligt köpevillkoren och i öv
rigt enligt de grunder som gälla för 
upprättande av sakägarförteckning. 

.Avbrytes förfarandet innan utmätt 
fastighet sålts, har annan borgenär 
iin sökanden endast rätt alt få be
talning för ränta och kostnader, om 
han har panträtt på grund av in
teckning och den ej skall upphöra 
på grund av försäljning av tillbehör. 
I övrigt fördelas tillgängliga medel 
enligt vad som sägs i 1 mom., om 
be1Jakningssammanträde hållits och 
fördelning äger rum på den dag som 
kungjorts tidigare, och i annat fall 
enligt de grunder som gälla för upp
rättande av sakägarförteckning. 

I fall som a1Jses i 2 mom. skall 
fördelningssammanträde hållas så 
snart som möjligt och minst två vec
kor i förviig utlysas på lämpligt sätt, 
med uppmaning till sakägarna, niir 
skäl före ligga diirlill, att anmäla si
na anspråk senast vid sammanträ
det. Detsamma gäller i fall som avses 
i :J mom., om eJ bevakningssamman
träde hållits och fördelningssam
manträde äger rum på den tid som 
kungjorts tidigare. 

llföter hinder att verkställa fördel
ning på utsatt sammanträde, skall 
nytt sammanträde hållas så snart 
som möjligt och, om dagen ej genast 
bestämmes, kungöras minst två vec
kor i förväg på lämpligt sätt. 
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ning, i den mån tillgång finnes, bor
genären tillagd efter de i förteckning
en upptagna belopp. 

144 §. 
Vid sammanträde, varom förut är 

sagt, avgive förrättningsmannen re
dogörelse dels för den tillgång, som 
skall fördelas, dels ock för de ford
ringar, för vilka anspråk på betal
ning ur köpeskillingen blivit anmält 
eller utdelning ändock må beräknas; 
skolande, där fråga är om fast egen
dom, borgenärsförteckningen därvid 
lända till efterrättelse. Därefter äge 
tillstädesvarande borgenärer samt 
gäldenären, där han när är, att an
draga vad de till bevakande av sin 
rätt akta nödigt. 

145 §. 
Varda alla borgenärer, vilkas rätt 

är av fördelningen beroende, så ock 
gäldenären ense huru fördelningen 
må ske; uppgöre förrättningsman
nen i överensstämmelse därmed för
delningslängd; och varde därefter 
utdelning genast verkställd, där ej 
enligt 156 eller 157 § hinder möter. 

(Föreslagen lydelse) 

144 .§'. 
Om säkerhet för handpenning 

ställts hos överexekutor och ogulden 
del av köpeskillingen ej betalas se
nast på bestämd dag, skall överexe
lmtor göra bruk av säkerheten, om 
det behövs för betalning av vad för
re lcöparen skall utge. Säkerheten 
skall tagas i anspråk på det sätt som 
finnes ändamålsenligt. Pant får säl
jas i den ordning som gäller för ut
mätt lös egendom. Borgen får utsö
kas. överexekutors beslut får ome
delbart verkställas. 

Bestämmelserna i 1 mom. ha mot
svarande tillämpning, när sakägare 
har lämnat säkerhet för belopp som 
skall fördelas samtidigt med ogul
den köpeskilling. 

145 §. 
Vid fördelningssammanträde skall 

f örrättningsmannen redogöra för vad 
som skall fördelas och de fordringar 
som anmälts eller ändå skall beak
tas. 

Äro alla sakägare ense om fördel
ningen, skall fördelningslängd upp
rättas i enlighet dänned och utdelning 
genast verkställas, om hinder ej mö
ter enligt 156 eller 157 §. 
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150 §. 
Skall ur köpeskillingen för utmät- Om utdelning för fordran, som ej 

ningsvis såld lös egendom. utdel- är förfallen och icke löper med ränta 
ning ske för fordran, som icke är före förfallodagen, skall utgå ur kö
förfallen och därå ränta ic:k.e skall peskillingen för lös egendom, beräk
gäldas före förfallodagen, eller ock nas fordringen till det belopp som ef
allenast för ränta eller annan dylik ter fem procent årlig ränta utgör dess 
fordran, som ej är till kapitalet be- värde vid fördelningen. Motsvarande 
stämd, varde fordringen beräknad gäller, om ut{ iist ränta är lägre än 
efter de i 110 §stadgade grunder. fem procent. 

Till vilka - - - - - - - - - - i sjölagen. 

151 §. 
Är fråga om fordrans eller för 

fordran beviljad intecknings giltig
het beroende på särskild prövning 
eller avgjord genom beslut, som ej 
vunnit laga kraft, eller är inteckning 
för fordran sökt men ej beviljad, 
varde vad å fordringen enligt för
månsrättsordningen belöpa kan vid 
fördelningen avsatt, intill dess frå
gan om borgenärs rätt blivit slutli
gen avgjord. 

Är fråga om fordrans eller inteck
nings giltighet beroende på särskild 
prövning eller avgjord genom be
slut som ej vunnit laga kraft eller 
är inteckning sökt men ej beviljad, 
skall vad som enligt förmånsrätts
ordningen kan belöpa på fordringen 
eller inteckningen avsättas intill dess 
frågan om borgenärens rätt blivit 
slutligt avgjord. 

Finnes eljest - - - - - - - - - - honom fritt. 
Är fordran - - - - - -- - - - - eller förfallit. 

154 §. 
Klander mot utmätningsmannens 

fördelningsförslag eller överexeku
tors beslut i fördelningsfråga gälle 
ej för annan än den, som klandret 
väckt. 

Bifalles talan mot utmätnings
mans fördelningsförslag eller över
exekulors beslut i fördelningsfråga. 
gäller det till förmån även för dem 
som ej själva väckt sådan talan. 

156 §. 
Är auktion på utmätt fast egen

dom överklagad, får ej utan köpa
rens medgivande utdelning ur köpe
skillingen lyftas annat än mot pant 
eller borgen. När tillbehör till fastig
het sålts för sig, skall vad som nu 
sagts äga .motsvarande tillämpning 
beträffande utdelning ur köpeskil
lingen för tillbehöret intill d1~ss tiden 
för klagan över försäljningen llfgått 
eller förd klagan blivit prövad. 

När utmätt fast egendom sålts, 
får utdelning ur köpeskillingen ej 
utan köparens medgivande lyftas an
nat än mot pant eller borgen innan 
försäljningen vunnit laga kraft. När 
tillbehör till fastighet sålts för sig, 
skall vad som nu sagts ha motsva
rande tillämpning beträffande utdel
ning ur köpeskillingen för tillbehö
ret. 
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157 §. 
Är utmätning i död mans bo verk

ställd, må inom tid, som i 88 a § 
sägs, betalning ej utan samtycke av 
dem, som företräda dödsboet, verk
ställas till borgenär, som ej hade 
panträtt i den utmätta egendomen 
eller rätt alt den till säkerhet för sin 
fordran kvarhålla. 

Har utmätning skett hos dödsbo, 
får betalning till borgenär ej ske 
inom tid som sägs i 85 § annat än 
om borgenären hade panträtt i den 
ulmätla egendomen eller rätt att 
kvarhålla den till säkerhet för sin 
fordran eller dödsboet samtycker till 
betalning. 

158 §. 
Belopp, som jämlikt 151 § blivit 

vid fördelningen avsatt för någon 
borgenärs fordran, skall ofördrö jli
gen i riksbanken nedsättas på sätt 
särskilt är stadgat. Har borgenärens 
anspråk blivit godkänt genom dom 
eller utslag, som ej vunnit laga kraft, 
vare han dock berättigad att belop
pet mot pant eller borgen lyfta. I an
nat fall må på överexekutors pröv
ning ankomma, huruvida beloppet, 
innan fråga om rätt därtill blivit av
gjord, må mol pant eller borgen lyf
tas, vare sig av den borgenär, för 
vil/;:en det blivit avsatt, eller av an
nan, vilken på grund av bestämmel
se, varom i 152 § sägs, medlen kun
na tillfalla. 

Belopp, som blivit avsatt enligt 
151 §, får lyftas mot pant eller bor
gen, om borgenärens anspråk god
kännes av domstol, utan hinder av 
att avgörandet ej vunnit laga kraft. 
I annat fall kan överexekutor tillåta 
borgenär, för vilken beloppet blivit 
avsatt, att lyfta det mot pant eller 
borgen eller, om borgenären ej vill 
lyfta, ge sådant tillstånd för den som 
medlen skall tillfalla i andra hand. 

159 §. 
Medel, som vid köpeskillings för

delning blivit borgenär tillagda, men 
icke av honom lyftas, skola i riks
banken nedsättas på sätt särskilt är 
stadgat. 

Är utdelning beräknad, utan att 
fordringsbeviset blivit företett, och 
anmäler sig ej forclringsägaren inom 
natt och år efter det fördelningen 
vunnit laga kraft, må medlen, mot 
pant eller borgen, lyftas av annan, 
som de enligt 152 § kunna tillfalla. 

Har utdelning beräknats för borge
när utan att fordringsbeviset företetts 
och anmäler sig ej borgenären inom 
ett år från den dag då fördelningen 
vunnit Jaga kraft, får den som med
len skall tillfalla i andra hand lyfta 
dem mot pant eller borgen. 

160 § . 
.lledel, som jämlikt 158 och 159 §.§ 

skola i riksbanken nedsättas, må, där 
någon rättsägare det äskar, insättas 
i bankinrättning, som UlJ öuerexeku
lor godkännes, för att diir mot ränta 

Medel som influtit i utsöknings
mål skola utan dröjsmål insättas i 
hank mot ränta. Räntan på belopp 
som innestår för borgenärs räkning 
tillkommer borgenären. 
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innestå, under den tid över,~xekutor 
bestämmer; och komme räntan den 
borgenär till godo, som finnes till 
medlen berättigad. 

(Föreslagen lydelse) 

161 §. 
När betalning utfallit på fordran, 

för vilken egendomen häftar på 
grund av inteckning, skall anteck
ning därom göras på intecknings
handlingen, när denna företes för 
lyftning av inteckningshavaren till
kommande belopp. 

191§2 mom. 
Har köparen, efter ty mz sagts, 

fått avräkna fordran, var{ är egen
domen på grund av inteckning häf
tar, åligger det auktionsförrättaren 
att därom göra anteckning d inteck
ningshandlingen, där denna är för 
honom tillgänglig. 

När betalning skall lyftas i utsök
ningsmål, skall iakttagas vad som i 
allmänhet gäller om skyldighet för 
borgenär att förete eller återställa 
fordrings be vis eller säkerhet som 
lämnats f är fordringen. 

Pantbrev i fast egendom som ut
gör säkerhet för fordran varå betal
ning utfallit skall företes även om 
borgenären icke är skyldig att åter
ställa panten, såvida ej undantag 
medgives. Detsamma gäller skulde
brev som är intecknat i annan egen
dom, när skyldighet att förete eller 
återställa skuldebrevet ej följer av 
1 mom. 

När den som förvärvat fast egen
dom åberopar överenskommelse med 
borgenär om avräkning på köpeskil
lingen, har 1 och 2 mom. motsvaran
de tillämpning vid överexekutors 
prövning av överenskommelsen. 

166 §. 
Medel, som till utmätning~·man in

flutit och borgenär tillkomma, skola, 
utom i fall, som i 159 § sägs, hos zzt
mätningsmannen hållas borgenären 
till handa under två veckor )'rån den 
dag borgenären äger rätt att medlen 
utfå. Varda medlen ej under denna 
tid av borgenären lyftade, skola de 
ofördröjligen av utmätningsmannen 
i riksbanken nedsättas på ~:ätt sär
skilt är stadgat; och äge utmiitnings
mannen sedermera att med beviset 
om nedsättningen till borgenären re
dovisa. Där fordringsbevis, som för 
utmätnings vinnande blivit av borge
när avlämnat, bör efter målets hand
läggning till honom återställ.ris, skall 
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handlingen hos utmätningsmannen 
hållas borgenären till handa under 
den tid, som ovan sagts; och gälle 
i övrigt om sådan handling vad nyss 
är om influtna medel stadgat. 

Försummar borgenär att ur ut
mätt egendom taga betalning, have ej 
rätt till ränta från den tid det av ho
nom berott att betalning njuta, där 
ej på grund av stadgandet i 160 §så
dan ränta må lwnom tillkomma. 

Har någon fått lyfta köpeskillings
medel, innan frågan om bättre rätt 
därtill blivit slutligen prövad, och 
finnes han sedan pliktig att det lyf
tade eller någon del därav återbära, 
gälde ränta efter sex för hundra om 
året. 

(Föreslagen lydelse) 

Om någon i annat fall än som 
avses i 159 § fått lyfta medel innan 
frågan om bättre rätt därtill blivit 
slutligt avgjord och han blir skyldig 
att helt eller delvis återbära med
len, skall han betala sex procent år
lig ränta till den belalningsberätti
gade. 

I fall som avses i 159 § är den som 
lyft medlen ej skyldig att, om borge
nären anmäler sig, betala ränta för 
längre tid än från att utmätnings
mannen eller överexekutor krävt 
återbäring av beloppet. 

181 §. 
överexekutor äge makt att, när 

skäl därtill äro, sätta fast egendom 
och vad därtill hörer under förbud 
att säljas eller skingras. Är synner
lig fara, att det, som under sådant 
förbud salt är, genom vanvård eller 
annorlcdes i större mån försämras, 
vare lag, som i 81 § andra stycket 
sägs. 

När skäl föreligga, äger överexe
kulor sätta fast egendom och vad 
som hör därtill under förbud att säl
jas eller skingras. Föreligger synner
lig fara att egendomen i större mån 
försämras genom vanvård eller på 
annat sält, kan överexekutor förord
na syssloman att förvalta den. 

184 §. 
Finner överexekutor skäl att i 

kvarstad sälla avrad, hyra eller rän
ta, som av fast egendom faller, var
de, på sätt i 81 § fur.~ta stycket siigs, 
syssloman tillsatt att medlen uppbä
ra och förbud den betalningsskyldige 
kungjort. Den som blivit satt till 
syssloman skall tillse, att utskyld 
eller avgift, som bör för egendomen 
gäldas och under kvarstadstiden till 
betalning förfaller, gulden varder. 

14 Riksdagen 1971. 1 sam!. Nr 20 

Finner överexekutor skål att läg
ga kvarstad på arrende, hyra eller 
annan avkastning av fast egendom, 
skall syssloman tillsättas. överexe
kutor skall meddela den betalnings
skyldigc förbud att utge avkastning
en till annan än sysslomannen. Den
ne skall av influtna medel betala ut
skyld eller av~ift, som bör utgå för 
egendomen och förfaller till betal
ning under kvarstadstiden. 
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198 §. 
All nödig kostnad för utmätning 

samt utmätt egendoms vård och för
siiljning, så ock för köpeskillingens 
fördelning skall ur köpeskillingen 
för den utmätta egendomen gäldas. 
I\ostnad, som ej sålunda gulden var
der, skall av sökanden heta]as, och 
må beloppet, där det ej är förskjutet 
eller vid anfordran gäldas, .hos lw
nom utmätas. Skall av flera gemen
samt intecknade egendomar någon 
särskilt säljas fiir gäldande av ford
ran, som äger sämre rätt än den ge
mensamma inteckningen, och har i 
anledning därav inteckningshavaren 
yrkat försäljning av de andm egen
domarna, skall, där försäljning ej 
kommer till stånd, den, som påkal
lat den särskilda försäljningen, vid
kännas hela kostnaden. 

Kostnaden för utmätning och det 
fortsatta förfarandet skall ulgå ur 
köpeskillingen för den utmätta egen
domen, bellållen avkastning eller 
andra tillgängliga medel. Kan kost
naden ej utlagas på detta sätt, skall 
den betalas av utmätningssökanden 
eller, om den avser åtgärd som an
nan begärt, av denne och får ome
d clbart utmätas. När fråga är om för
säljning av gemensamt intecknad 
fastiglzet och annan fastighet indra
gits i förfarandet men försäljning ej 
kommer till stånd, skall dock den 
som inlett förfarandet svara för hela 
kostnaden, om han har sämre rätt än 
den som indragit den andra fastig
heten. 

Sökes utmätning - - - - - - underrätta utmätningsmannen. 
Ej vare utmätningsman pUktig att Den som begär utmätning är skyl-

verkställa utmätning å dom ,~[[er ut- dig alt förskjuta kostnaden diirf ör. 
slag, som ej vunnit laga kraft, med Kostnaden för annan åtgärd i målet 
mindre kostnaden för förrättningen skall förskjutas, om utmätningsman
förskjutes av sökanden. Den, som ncn eller överexekntor begär det. 
begär ntmiitning av fast egendom el-
ler luftfartyg eller intecknade re-
servdelar till sådant fartyg eller ock 
verkställighet av dom eller utslag, 
varigenom intecknad fordmn fast-
stiillts till betalning ur fast efrendom, 
uare, ändå att domen eller utslaget 
äger laga kraft, pliktig att på an-
fordran förskjuta erforderligl belopp 
till bestridande av förrättningskost-
naden. Äskas jämlikt 70 eller 71 § 
konkurslagen, att i konkursboet in-
gående egendom, som nu är sagd, 
utmätningsvis säljes, skall ock kost-
naden på anfordran förskjutas. 

Betalas ej förskott inom förelagd 
tid, får verkställigheten inställas. Om 
f årsiiljning av utmätt egendom in
ställes av sådan anledning, äger ut
mätningsmannen eller överexekutor 
besluta, att utmätningen skall gå 
liter. 
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All nödig kostnad för f örsiiljning 
av lös egendom, å villren lagts kvar
stad eller vilken ställts under sking
ringsf örbud, skall, där det äskas, av 
sökanden förskjutas, och skall i öv
rigt beträffande sådan kostnad vad 
enligt första stycket gäller om kost
nad för utmätt lös egendoms försälj
ning äga motsvarande tillämpning. 

(Föreslagen lydelse) 

199 §. 
11.oslnad för annan förrättning, än 

i 198 § omförmäles, skall, där ut
mätningsmannen det äskar, förskju
tas av den som åtgärden sökt. 

.lr i dom eller utslag, som skall 
verkställas annorledes än genom ut
mätning, föreskrift given, att verk
ställigheten skall ske på den tappan
de partens kostnad; då skall ock be
vislig ocli nödig kostnad hos honom 
av lltmätningsmannen uttagas. 

Om beslut som skall verkställas på 
annat sätt än genom utmätning inne
håller föreskrift att verkställigheten 
skall ske på den tappande partens 
bekostnad, skall utmätningsmannen 
11tmiita kostnaden hos honom. Kost
nad för försäljning av lös egendom 
som tagits i kvarstad eller ställts un
der skingringsförbud skall utgå ur 
beliållningen. 

Kostnad som ej kunnat uttagas en
ligt 1 mom. skall betalas av sökanden 
och får omedelbart utmätas hos ho
nom. 

Sökanden är skyldig att f örskotte
ra kostnaden, om utmätningsman
nen begär det. Om förskott ej betalas 
inom förelagd tid, får verkställighe
ten inställas. 

201 §. 
Vill gäldenär eller borgenär klaga 

över utmätning, skall han inkomma 
till övercxekutor med klagoskrift 
inom tre veckor från den dag, då han 
erhöll del av protokoll eller bevis om 
utmätningen. 

Vill gäldenär eller borgenär klaga 
hos överexekutor över beslut om ut
mätning, skall han göra det inom tre 
veckor från den dag då han erhöll 
del av beslutet. Detsamma gäller be
slut om att fastighet tages i anspråk 
enligt 78 §. 

Vidtages rättelse - - - - - - - - om åtgärden. 
Om annan än gäldenär eller borge

när vill klaga över beslut som avses i 
1 mom., gäller ej särskild tid för 
talan mot beslutet. Den som före ut
mätning av fast egendom förvärvat 
egendomen från gäldenären äger 
dock ej hos överexekutor klaga över 
utmätningen sedan egendomen sålts 
men är oförhindrad att klaga över 11t-
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mätningen i samband med klagan 
över försäljningen i den ordning som 
anges i 213 §. 

209 §. 
I mål, varom i 201, 202 ell·~r 203 § 

förmäles, skall överexekutors slut
liga utslag givas å dag, som genom 
anslag sist dagen förut krmgjord 
blivit. Underrättelse om tiden, då ut
slaget kommer att meddela:;, varde 
införd i en därtill inrättad bok, som 
skall utan särskild begäran rnra till
gänglig för allmänheten. 

I mål som avses i 201 eller 203 § 
skall överexekutors utslag genast 
sändas till part, som ej var närva
rande vid lllslagets meddelande. 

210 §. 
Ej må klagan över utmälning 

hindra förrättningens fullbordan el
ler egendomens försäljning ei'ler stäl
lande under tvångsförvaltning, eller 
klagan över annan av utmätnings
man vidtagen åtgärd verka uppe
håll däri, med mindre överexekutor 
annorledes förordnar. 

Klagan över utmätning eller an
nan åtgärd av ulmälningsman hind
rar ej att förfarandet fortgår annat 
än om överexekutor förordnar att 
det skall avbrytas. 

Utslag, varigenom - - - - - - - - förordnat därom. 

211 §. 
Nöjes ej part åt överexekutors be

slut i utsökningsmål, äger han be
svära sig däröver i hovrätten. Har 
beslutet meddelats av Konungens be
fallningshavande i län, som hör un
der skilda hovrätter, skall :fullföljd 
ske i den hovrätt till vilken målet 
kan hänföras på grund av belägen
heten inom dess domkrets av utmät
ningsmans ljänstgöringsområde, av 
fast egendom, som målet be:rör eller 
vars köpeskilling eller avkastning 
är i fråga, eller av ort för verkstäl
lighets- eller handräckningsåtgärd. 
Kan hovrätts behörighet ej sålunda 
bestämmas, skall fullföljd ske, om 
den mot vilken åtgärd sökts har att 
svara i tvistemål i allmänhet vid 
domstol inom lånet, i den hovrätt 
under vilken domstolen hör och el
jest i den hovrält under vilken den 
stad hör, där Konungens befallnings
havande har sitt säte. Det åligger 

Vill part klaga över överexekulors 
beslut i ulsökningsmål, äger han be
svära sig i hovrätten. Har beslutet 
meddelats av Konungens befallnings
havande i län som hör under skilda 
hovräUer, skall fullföljd ske i den 
houätt till vilken målet kan hänfö
ras på grund av belägenheten inom 
dess domkrets av utmätningsmans 
tjänstgöringsområde, av fast egen
dom som målet rör eller av ort för 
verkställighets- eller handräcknings
åtgärd. Kan hovrätts behörighet ej 
bestämmas på det sättet, skall full
följd ske, om den mot vilken åtgärd 
sökts har att svara i tvistemål i all
mänhet vid domstol inom länet, i den 
hovrätt under vilken domstolen hör 
och eljest i den hovrätt under vilken 
den stad hör, där Konungens befall
ningshavande har sitt säte. När slut
ligt utslag gives eller auktion hållits 
eller försäljning skett i annan ord-



11.ungl. Maj:ts proposition nr 20 år 1971 421 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

överexekutor, då slutligt utslag gives ning, skall överexclmlor meddela un
eller då auktion hållits av honom el- dcrrällelsc om vad som skall iakt
ler då i annan ordning särskild för
säljning av fasti9hetstillbellör skett, 
att meddela underrättelse om vad 
som är att iakttaga vid ändrings sö
kande samt äventyret, om det för
summas. Vad Konungens befall
ningshavande i fall då länet hör un
der skilda hovrätter angivit om behö-
rig hovrätt skall lända till efterrät-
telse. 

tagas när ändring sökes samt även
tyret, om del försummas. Vad 
J~onungens bcfallningshavande i fall 
då länet hör under skilda hovrätter 
angivit om behörig hon-ätt skall län
da lill efterrältclse. 

över utslag - - - - - - - - talan däremot. 
Ej må - - - - - - - - - - utmätningsman behörig. 

213 §. 
Vill någon överklaga överexcku

tors slutliga utslag i fråga om fördel
ning av köpeskilling för fast egen
dom eller an medel, som avses i 143 § 
2 mom. eller i 7 kap., eller på klagan 
i>ver utmätning eller förslag till för
delning av köpeskilling, skall han in
komma till överexekutor med be
svärsinlaga inom tre veckor från den 
dag då utslaget meddelades. 

Den som vill klaga över auktion, 
som övercxekutor hållit, eller över 
särskild försäljning av fastighetstill
belzör i annan ordning skall inkom
ma till överexekutor med sin besvärs
inlaga inom tre veckor från försälj
ningsdagen, IlesYär Över borgen(irs
f örteckningen skola dock, när de ej 
avse bestämmande av lägsta budet 
eller andra villkor för försäljningen, 
anföras i den ordning som är före
skriYen för klagan över överexeku
tors utslag i fråga om köpeskillings 
fördelning. 

Den som vill överklaga överexeku
tors slutliga utslag i mål som avses 
i 201 eller 203 § skall inkomma till 
överexekutor med sin bcsvärsinlaga 
inom tre veckor från den dag då ut
slaget meddelades. 

Den som vill överklaga auktion 
som överexckutor hållit eller försälj
ning som överexelmtor verkställt i 
annan ordning skall inkomma till 
övcrexekutor med sin besvärsinlaga 
inom tre veckor från försäljnings
dagen. Besvär över saldigarf örteck
ning som ej avse upphävande av auk
tion få dock ej anföras annat än i 
sammanhang med klagan över för
delning av influtna medel. 

Den som vill överklaga överexeku
tors utslag i fråga om fördelning av 
medel som au.~es i 140, 142 eller 14.1 § 
skall inkomma till överexekutor med 
sin besviirsinlaga inom tre veckor 
från den dag då utslaget meddelades. 

215 §. 
Skall besvärstid räknas från erhål

len del av beslutet, skall genom den 
Skall besvärstid enligt 214 § räk

nas från erhållen del av beslutet, 
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vinnandes försorg beslutet delgivas 
vederparten på sätt i rättegångsbal
ken är om delgivning stadgat. Skall 
delgirning ske enligt 33 kap. 12 § 
nämnda balk, ankomme på överexe
ku tor att på begäran förordna där
om; och skall vad i sagda paragraf 
stadgas om rätten gälla övercxekutor. 

(Föreslagen lydelse) 

skall genom den vinnande partens 
försorg beslutet delgivas motparten 
på det sätt som i rättegångsbalken är 
stadgat om delgivning. Skall delgiv
ning ske enligt 33 kap. 12 § nämnda 
balk, ankommer det på överexekutor 
att på begäran förordna därom. Vad i 
sagda paragraf stadgas om rätten 
gäller därvid överexekutor. 

218 §. 
Sedan besvär - - - - -- - - - - - 1 mom. sägs. 
Vad i - - - - - - - - - - - - eller beslut. 

Om besvär anförts över försälj
ning som överexekutor verkställt, 
äger hovrätten, i den mån det finnes 
påkallat, förordna att fortsatt verk
ställighet tills vidare ej får äga rum 
innan slutligt utslag meddelas. 

övergångsbestämmelser 
1. Denna lag träder i kraft den ..... . 
Genom nya lagen upphävs 12 § förordningen den 10 augusti 1877 (nr 31 

s. 51) om nya utsökningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas 
skall. 

2. När utmätning av ägarh:ypotek i fast egendom beslutats men försäljning 
ej ägt rum före nya lagens ikraftträdande, skall nya lagen tillämpas, om ej 
annat följ er av punkt 4. Tid. som anges i 78 § 2 mom. nya lagen skall då 
räknas frän ikraftträdandet. 

3. När uhnätningsman enligt 79 § nya lagen pantförskriver skuldebrev som 
intecknats enligt äldre lag, skall den som är personligen betalningsansvarig 
enligt skuldebrevet befrias från sådant ansvar. 

4. Om fast egendom eller andel i inteckning tagits i mät före nya lagens 
ikraftträdande, skall 82 § i dess äldre lydelse alltjämt tillämpas. 

5. Om intecknad fordran :fastställts till betalning före nya lagens ikraft
trädande, skall 86 § i dess äldre lydelse alltjämt tillämpas. Tvångsförvaltning 
får dock ej begäras efter nya lagens ikraftträdande. 

6. Ärende som rör utmätt fast egendom och alltjämt är anhängigt hos 
utmätningsman vid nya lagens ikraftträdande skall överlämnas till överexe
kutor, sedan utmätningsmannen fullgjort vad som åligger honom enligt äld
re lag. 

7. Om auktion på fast egendom hållits före nya lagens ikraftträdande, 
skall äldre lag tillämpas i fråga om inropares förpliktelser samt köpeskil
lingens fördelning och vad som har samband därmed. 

8. När konkursansökan ingivits före nya lagens ikraftträdande, skall äldre 
lydelsen av 139 § gälla. 

9. När fördelningsförslag framlagts eller beslut meddelats före nya lagens 
ikraftträdande, skall äldre lydelsen av 154 § gälla. 
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10. Har tvångsförvaltning begärts före nya lagens ikraftträdande, skall 
vad äldre lag innehåller därom alltjämt gälla. 

11. Vad som i 184 § i dess nya lydelse sägs om kvarstad på avkastning 
skall jänwäl gälla ränta som på grund av äldre utfästelse faller av fast egen
dom. 

12. Bestämmelsen i 201 § 3 mom. nya lagen om tid för kl!lgan över utmät
ning av fast egendom har ej tillämpning, när egendomen utmätts före ikraft
trädandet. 

Bestämmelserna i 209, 211, 213, 215 och 218 §§ nya lagen har ej tillämp
ning, när överexekutor meddelat utslag eller verkställt försäljning före 
ikraftträdandet. 

13. I fall då lag eller författning hänvisar till bestämmelse i utsöknings
lagen som blivit ersatt av bestämmelse i nya lagen skall det i stället gälla nya 
lagen. 

(Lagberedningens förslag) 

Förslag 

till 

Lag 

om ändring i lagsökningslagen den 20 december 1946 (nr 808) 

Härigenom förordnas, att l, 3, 13 och 17 §§ lagsökningslagen den 20 de
cember 1946 skall ha ändrad lydelse på sätt anges nedan. 

(N11varande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

1 §. 
För fordran - - - - - - - - - - - - nedan sägs. 
Borgenär som för sin fordran ilar Genom lagsökning får iiven, om 

inteckning äger också genom lagsök- borgenären ilar skriftliga bevis, prö
ning söka betalning ur den egendom vas huruvida förfallen fordran skall 
vari inteckningen gäller. på grund av inteckning utgå med för-

månsrätt i viss egendom. 
Vad i denna lag sägs om giildenä

ren skall vid lagsökning enligt andra 
stycket tillämpas på iigarcn av den 
intecknade egendomen. 

3 §. 
Finnes den åberopade handlingen 

icke inndatta bevis om fordran eller 
prövar riittcn eljest hinder miita för 
upptagande av ansölmingen, skall 
den avvisas; bevis därom skall teck
nas å ena exemplaret av ansökning
en. 

Finnas åberopade handlingar icke 
innefatta bevis om fordran eller om 
åberopad förmånsrätt eller prövar 
rätten eljest hinder möta alt upptaga 
ansiikan enligt 1 § första eller andra 
stycket, skall den avvisas. Bevis där
om skall tecknas på ena exemplaret 
av ansökningen. 



l\.llngl. Maj:ls proposition nr 20 år 1971 

(Nllvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

13 §. 
Äro ej sådana skäl för handen att 

målet bör hänskjutas till riittegång, 
skall betalningsskyldighet åläggas 
gäldenären; avser lagsökningen be
talning llr egendom vari inteckning 
gäller, skall rätten faststäila ford
ringen till betalning ur egendomen. 

Äro ej sådana skäl för handen all 
målet bör hänskjutas till rättegång, 
skall med anledning av ansökan en
ligt 1 .§ första stycket betalningsskyl
dighct åläggas gäldenären oclz, när 
ansökan gjorts enligt 1 .§ andra styc
ket, fastställas att fordringen skall 
på grund av inteckningen lltgå med 
förmånsrätt i egendomen i den om
fattning som gäller enligt lag. 

17 §. 
I lagsökningsmål - - - - - - - - - - - - omedelbart därefter. 
Har i lagsölmingsmål borgenärs 

talan bifallits, skall om delgivning av 
lltslaget gälla vad i rättegån,gsbalken 
är stadgat om delgivning av tredsko-
dom. 

Denna lag träder i kraft den ... 
Om inteckningshandling som rör fast egendom vid nya lagens ikrafttrii

dande utgör pant för fordran, får lagsökning äga rum enligt 1 § andra stycket 
nya lagen, även om fordring·~n eller pantförskrivningen ej grundas på skrift
ligt be\'is. Målet skall hänskjutas till rättegång, om det görs invändning som 
hänför sig till fordringen eller pantförskrivningen och borgenärens rält fin
nes stridig. 

Förslag 

till 

Lag 

(Lagberedningens förslag) 

om ändrad lydelse av 33 kap. 4 § rättegångshalken 

Härigenom förordnas, att 33 kap. 4 § rättegångsbalken skall ha ändrad 
lydelse på sätt anges nedan. 

(Nuvarande lydelse :i (Föreslagen lydelse) 

33 KAP. 

4 §. 
Delgivning i rättegång skall ske 

genom rättens försorg. Begär part att 
få ombesörja delgivning, må det an-

Delgivning i rättegång skall ske 
genom rättens försorg. Begär part att 
få ombesörja delgivning, må det an-
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förtros honom, om rätten finner det 
kunna ske utan olägenhet. Delgiv
ning av tredskodom, som ej innebär 
fastställande au intecknad fordran 
till betalning llr fast egendom, tomt
rätt eller uatlenfallsriitt, skall ske ge
nom rättens försorg, allenast om par-
ten begär det. 

(Fiireslagen lydelse) 

förtros honom, om rätten finner det 
kunna ske utan olägenhet. Delgiv
ning av tredskodom skall ske genom 
rättens försorg, allenast om parten 
begär det. 

Har åklagare - - - - - - - - - - - - av honom. 
Under förundersökning - - - - - - - meddelat beslutet. 

Denna lag träder i kraft den ... 
Nya lagen har ej tillämpning, när tredskodom meddelats före ikraftträ

dandet. 

(Lagberedningens förslag) 

Förslag 

till 

Lag 

angående ändrad lydelse av 2 kap. 32 § och 3 kap. 30 § lagen den 14 juni 

1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom 

Härigenom förordnas, att 2 kap. 32 § och 3 kap. 30 § lagen den 14 juni 
1907 om nyttjanderätt till fast egendom skall ha ändrad lydelse på sätt 
anges nedan. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

2KAP. 
32 §. 

Varder, innan tid för tillträde är 
inne, fastigheten utmätt eller inteck
nad fordran fastställd till betalning 
ur fastigheten, äge arrendatorn från
träda avtalet och bekomma ersätt
ning för skada; uppsäge dock avtalet 
inom en månad efter det han erhöll 
kunskap om utmätningen eller fast
ställandet till betalning, eller vare 
sin rätt diirtill förlustig. Varder ut
mätningen upphävd, eller kommer 
eljest frågan om fastighetens försälj
ning att förfalla, må ej därefter upp-
sägning ske. 

Blir fastigheten utmätt innan tid 
för tillträde är inne, äger arrenda
torn frånträda avtalet och få ersätt
ning för skada. Han skall dock upp
säga avtalet inom en månad efter att 
han fick kunskap om utmätningen, 
om han ej skall förlora sin rätt där
till. Blir utmätningen upphävd eller 
kommer eljest frågan om fastighe
tens försäljning att förfalla, får upp
sägning ej ske därefter. 

Vad sålunda- - - - - - - - - - - - - i konkurs. 
Föres, innan - - - - - - - - - - - - - - uppsägning ske. 

14t Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 20 
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3KAP. 

30 §. 
Beslännnclscrna i 2 kap. :J2 § om 

verkan av att före tillträdcsdagen 
fastighet utmätes, intecknad fordran 
fastställes till betalning ur fastighe
ten, jordägaren försättes i konkurs 
eller Lalan väckes om återköp av fas
tigheten äger motsvarande tillämp
ning i fråga om hyra. 

Denna lag träder i kraft den ... 

Bestämmelserna i 2 kap. 32 § om 
verkan av att före tillträdesda «en :".> 

fastighet utmätes, jordägaren försät-
tes i konkurs eller talan väckes om 
återköp av fastigheten äger motsva
rande tillämpning i fråga om hyra. 

Nya lagen har ej tillämpning, när intecknad fordran har före ikraftträdan
det fastställts till betalning. 

(Lagberedningens förslag) 

Förslag 

till 

Lag 

om iindring i konkurslagen 

Härigenom förordnas, att !!4, 29, 31, 33, 39, 70, 71, 76, 78, 138, 143, 195 och 
216 §§konkurslagen skall ha ändrad lydelse på sätt anges i det följande samt 
alt 4 och 68 §§samma lag skall upphöra att gälla. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

24 §. 
Ilar innan beslut om egendomsau-

1 rädc meddelats egendom blivit ut
miitt till gäldande av fordran, för 
vilken borgenären hade panträtt i 
egendomen, skall verkstä/liglzeten 
fort gå utan hinder av lwnkzusen. 

Där i andra fall utmätning skett å 
fast egendom eller å fartyg eller lzzft
fartyg eller å gods i fart~19 eller luft
{ artyg eller å intecknade reservdelar 
till lllftfartyg, skall verkställigheten 
fortgå, så vida ej efter ty i 6'8 § sägs 
framstiillning om dess inställande 
göres innan försäljning av egendo
men iigt rum. 

Ilar eljest utmätning skett å lös 
egendom, upphöre zztmätningsmans 

Ilar utmätning skett innan beslut 
om eg<'ndomsauirchie meddelats, 
skall verkställiglwlen på begäran av 
förvaltaren uppskjutas, om det be
lzöus för att borgenärers rätt skall 
kunna tillvaratas eller eljest synner
liga skäl föreligga. Begäran om upp
skov får även göras au borgenär, vars 
rätt kan bero därav. Om auktion är 
utsatt, skall konkursboet betala kost
nad som blir onyttig genom upp
skovet. 

Om utmätningssökanden ej hade 
panträtt och den förmånsrätt som 
han vunnit genom utmätningen skall 
gå åter, skall belopp, som enligt be
stämmelserna i utsölmingslagen sko-
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befattning med egendomen, lltan så 
är att denna blivit försåld före ovan
nämnda besluts meddelande. 

(Föreslagen lydelse) 

lat utgivas till utmätningssökanden 
eller annan borgenär som ej hade 
panträtt, i stället redovisas till för
valtaren. 

I fall som avses i andra stycket 
skall utmätningen gå åter, om för
valtaren yrkar det innan egendomen 
blivit såld. 

29 §. 
Har gäldenären - - - - - - - - - - - - - konkursboet åter. 
Har borgenär under ovan angiven Om borgenär under ovan angiven 

tid sökt inteckning i gäldenärens lid sökt inteckning av skuldebrev 
egendom f är fordran, vid vars till- och sådan säkerhet ej betingats vid 
komst sådan säkerhet ej betingats, fordringens tillkomst, är borgenären 
oclz är ej fråga om inteckning, som pliktig alt på talan av konkursboet 
inom den i 11 kap. 2 § jordabalken antingen återställa inteclmingshand
stadgade tid sökts för fordran, som !ingen till boet eller också tillhanda
där avses, är borgenären pliktig att hålla inteckningshandling angående 
på talan av konkursboet antingen luftfartyg för utbyte enligt vad som 
återställa inteckningshandlingen till är föreskrivet därom samt handling, 
boet eller också tillhandahålla in- på grund varav inteckning i fartyg 
teckningshandling angående fast eller företagsintcclming sökts, för 
egendom eller luftfarlyg för verkstäl- inteckningens dödande. 
lande av utbyte enligt vad som är 
föreskrivet därom samt handling, på 
grund varav inteckning i fartyg eller 
förctagsinteckning sökts, för inteck-
ningens dödande. 

Vad sålunda - - - - - - - - - - - om konkursansökningen. 
Vad i - - - - - - - - - - - - - till pensionsstiftelse. 

31 §. 
Har inom trettio dagar innan kon

kursansökningen gjordes eller under 
tiden därefter till dess beslutet om 
egendomsavträde meddelades egen
dom blivit för någon borgenärs ford
ran i mät tagen och har borgenären 
genom utmätningen erhållit betal
ning, gånge den betalning på talan av 
konkw·sboet åter. 

Har inom trettio dagar innan kon
kursansökningen gjordes eller under 
tiden därefter till dess beslutet om 
egendomsavträde meddelades egen
dom tagits i mät för borgenärs ford
ran, skall den förmånsrätt eller be
talning som vunnits genom utmät
ningen gå åter. 

33 §. 
Har vid - - - - - - - - - konkursansökningen gjordes. 
Där dödsbos egendom blivit av- När dödsbos egendom blivit av-

trädd till konkurs på ansökning, som trädd till konkurs på ansökning, 
gjorts inom en månad från del bo- som gjorts inom en månad från det 
uppteckning förrättades eller tiden bouppteckning förrättades eller ti
därför tilländagick eller, om efter an- den därför tilländagick eller, om ef-



428 Kungl. llfoj:ts proposition nr 20 år 1971 

UVuvarande lydelse) 

sökning inom sålunda stadgad tid 
egendomen blivit avträdd lill förvall
ning av houtredningsman, inom en 
månad från det boutredningsman för
ordnades, skall, ändå att rält lill Mer
vinning ej föreligger enligt v~:~d förut 
i detta kapilel är sagl, avtal ~;om för 
diidsboet slutits till skada för borge
närerna, på talan av konkursboet 
återgå, om den, med vilken avtalet 
ingicks, hade skälig anledning till 
antagande, att dödsboet var på obe
stånd. Har, efter dödsfallet, borgenär 
till skada för övriga borgeniirer er
hållit betalning eller fått utfäst pant 
till sig överlämnad, skall i konkursen 
vad nyss är sagt om återgång av av
tal äga tillämpning. Är inteckning 
sökt i dödsboets egendom på grund 
av medgivande, som lämnats efter 
dödsfallet eller som av den döde gi
vits för fordran, vid vars tillkomst 
sådan säkerhet ej betingats, och är ej 
fråga om inteckning, som inom den i 
11 kap. 2 § jordabalken stadgade tid 
sökts för fordran, som där avses, 
skall, där konkurs inträffar såsom 
nyss sagts, städse gälla vad i 29 § är 
stadgat om inteckning. 

(Föreslagen lydelse) 

ler ansökning inom sålunda stadgad 
tid egendomen blivit avträdd till för
valtning av boutredningsman, inom 
en månad från det bontredningsman 
förordnades, skall, ändå alt rätt till 
i'tlervinning ej föreligger enligt vad 
förut i detta kapitel är sagt, avtal, 
som för dödsboet slutits till skada 
för borgenärerna, på talan av kon
kursboet återgå, om den, med vil
ken avtalet ingicks, hade skälig an
ledning till antagande, att dödsboet 
rnr på obestånd. Har, efter dödsfal
let, borgenär till skada för övriga 
borgenärer erhållit betalning eller 
fått utfäst pant till sig överlämnad, 
skall i konkursen vad nyss är sagt 
om återgång av avtal äga tillämpning. 
Är inteckning av skuldebrev sökt i 
dödsboets egendom på grund av 
medgivande, som lämnats efter döds
fallet eller som av den döde givits för 
fordran, vid vars tillkomst sådan sä
kerhet ej betingats, skall, om kon
kurs inträffar såsom nyss sagts, be
stämmelserna om inteckning i 29 § 
alltid gälla. 

39 §. 
Den återvinningsrätt - - - - - - - - - - till prövning. 
Ateninningstalan enligt - - - - - - - bodelningshandlingen ingavs. 
Är talan - - - - - - -- - - - - - - - - till godo. 

När den rätt som vunnits genom 
utmätning skall gå åter och borge
niiren ej fått betalning, behöver sär
skild talan ej väckas. 

70 §. 
Finnes i boet fast egendom, äge 

förvaltaren hos vederbörande myn
dighet äska försäljning därav i den 
ordning utsölmingslagen bestämmer. 
Egendomen må jämväl säljas i an
nan ordning, så framt förvaltaren 
finner det för boet fördelaktigare och 
rättens ombudsman till försäljningen 
lämnar bifall; vägrar han bifall, be
gäre förvaltaren borgenärernas sam-

Finnes i boet fast egendom, äger 
förvaltaren begära försäljning därav 
i den ordning som gäller för utmätt 
sådan egendom. Egendomen får även 
säljas i annan ordning, om förvalta
ren finner det fördelaktigare för boet 
och rättens ombudsman eller, om 
han vägrar, borgenärerna samtycka 
till försäljningen. Beträffande för
säljning av fast egendom skall för-
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tycke. Ej må i något fall försäljning 
av fast egendom ske annorledes än å 
aul;tion, med mindre gäldenären det 
medgiuer. 

Har auklion å fast egendom, som 
hör till boet, hållits i den ordning zzt
sökningslagen bestämmer utan alt 
försäljning kommit till stånd, må 
förvaltaren underlåta att vidtaga yt
terligare åtgärder för egendomens 
försäljning. Har auktion i nyssnänrn
da ordning ej ägt rum, men förelig
ger anledning till antagande, alt så
dan auktion ej kommer att leda till 
försäljning, äge förvaltaren med 
samtycke av ombudsmannen under
låta att föranstalta om egendomens 
avyttrande, där de borgenärer, som i 
konkursen bevakat fordringar, för 
11ilka egendomen häftar enligt 17 
kap. 9 § handelsbalken eller 11 kap. 
2 ,!$ jordabalken eller som skola ur 
egendomen utgå med förmånsrätt 
fram för intecknad fordran, det till
städja. 

Varder auktion å boets fasta egen
dom utsatt att hållas i den ordning 
utsöknings/agen stadgar, åligge det 
förvaltaren att före auktionen eller, 
där jämlikt 102 .!$samma lag särskilt 
sammanträde skall hållas, före det 
sammanträde till auktionsförrätta
ren avlämna behållning, som under 
konkursen av egendomen uppkom
mit, så ock före konkursen uppkom
men behållning, som på grund därav 
att verkställighet, varom i 24 § andra 
stycket förmäles, instäms blivit till 
förvaltaren överlämnad. Behållning, 
som ej sålzmda avliimnas, skall, 
diir egendomen försålts vid auktion, 
som nyss sagts, tilllwndahållas auk
tionsförrättaren före det samman
träde, då fördelning av 1>-öpeslcilling
en skall äga rum, men eljest innan 
slutlig utdelning sker överlämnas till 
övere:rekutor att på siitt och i den 
ordning utsökningslagen bestämmer 
i fråga om medel, som influtit under 
tvångsförvallning, emellan rättsägar
ne fördelas. 

(Föreslagen lydelse) 

vallaren höra gäldenären, när det 
lämpligen kan ske. 

Har auktion på fast egendom hål
lits i den ordning som gäller för ut
mätt sådan egendom utan att för
säljning kommit till stånd, kan för
valtaren underlåta att vidtaga yt
terligare åtgärder för egendomens 
försäljning. Har auktion i nämnda 
ordning ej ägt rum men föreligger 
anledning till antagande att sådan 
auktion ej leder till försäljning, kan 
förvaltaren med samtycke av om
budsmannen underlåta att föranstal
ta om försäljning, om de borgenärer 
som i konkursen bevakat fordringar 
11ilka skola utgå med särskild för
månsrätt eller bättre rätt ur egen
domen samtycka därtill. 

Om auktion på fast egendom har 
blivit utsatt att hållas i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egen
dom, åligger det förvaltaren att före 
bevakningssammanträd el avlämna 
behållning som uppkommit under 
konkursen. Behållning som ej av
lämnas före bevakningssammantrii
det skall, om egendomen siiljes, av
lämnas före tilllrädesdagen och i an
nat fall innan slutlig utdelning sker 
enligt vad som är föreskrivet därom. 
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... Förvaltaren skall även senast vid 
·s~ , '· bevalmingssammanträde för auktion 

på fast egendom anmäla arvode, an-
' nan kostnad och i konkursen beva

kade fordringar som böra beaktas 
vid egendomens försäljning. I den 
mån det finnes påkallat skall han 
också i ärendet föra talan för bor
genärer som lza förmånsrätt enligt 
12 eller 13 § förmånsrättsordningen. 
Förvaltaren skall genom brev under
rätta borgenär om anmälan som han 
gör eller yrkande som han framstäl
ler på dennes vägnar. 

71 §. 
Vill förvaltaren - - - - - - - - - - - - kan ske. 
Lös egendom - - - - - ·- - - - försäljningen beroende. 
Samtycke som - - - - -- - - - - - - gäldenärens rörelse. 
Skall hell fartyg eller gods i fartyg Skall helt fartyg eller gods i fartyg 

säljas, äge förvaltaren, där :fartyget säljas, äger förvaltaren, om fartyget 
finnes å ort inom riket, hos vederbö- finnes på ort inom riket, begära för
rand e utmätningsman äska försälj- siiljning i den ordning som gäller 
ning i den ordning, som om dylik för utmätt sådan egendom. Är far
egendom, den där blivit utmätt, sär- tyg, som skall säljas, intecknat för 
skilt är stadgad. Är farlyg, som skall gäld, får det ej säljas annorledes än 
säljas, intecknat för gäld, må det ej utmätningsvis, om ej intccknings
säljas annorledes än utmätningsvis, havarc, vilkens fordran ej knn beta
mcd mindre inteckningshavare, vil- las till fullo, likväl samtycker till 
kens fordran ej kan till fullo gäldas, försiiljningen samt, om farlyget in
Iikväl samtycker till försäljningen köpts av annan, för inteckningens 
samt, om fartyget inköpts av annan, dödande avlämnar inteckningshand
för inteckningens dödande avlämnar lingcn till den som utses av honom 
inteckningshandlingen till den, som och köparen. 
utses av honom och köparen. 

Är fråga om försäljning av luflfar
tyg eller av intecknade reservdelar 
till sådant fa1'Lyg och finnes egendo
men inom riket, skall vad i 70 § förs
ta och andra styckena sågs äga mot
svarande tillämpning. Vill förvalta
ren, ehuru auktion ej ågt rum i den 
ordning som för ulmått sådnn egen
dom är stadgad, med ombndsman
nens samtvcke underlåta alt föran
stalta om· egendomens avyttrande, 
skall dock dårtill lämnas tillstånd av 
de borgeniirer, som i konkursen be
vakat fordran, för vilken egendomen 
på grund av inteckning häftar eller 

Är fråga om försäljning av luftfar
tyg eller av intecknade reservdelar 
till sådant fartyg och finnes egendo
men inom riket, skall vad i 70 § förs
ta och andra styckena sägs äga mot
svarande tilHimpning. Vill förvalla
ren, ehuru auktion ej ägt rum i den 
ordning som för ulmätt sådan egen
dom är stadgad, med ombudsman
nens samtycke underlåta att föran
stalla om egendomens avyttrande, 
skall dock därtill låmnas tillslånd av 
de borgenärer, som i konkursen be
vakat fordran, för vilken egendomen 
på grund av inteckning håflar eller 



Kungl. Maj:ts proposition nr 20 år 197'1 431 

(Nuvarande lydelse) 

med vilken är förenad luftpanträtt i 
egendomen eller varmed följer rätt 
att s{1som säkerhet kvarhålla egen
domen eller förmånsrätt som i 17 
J~ap. 4 §' lwndelsbalken sägs. Gods i 
Juftfartyg skall säljas i samma ord
ning som gods i sjögående fartyg. 

Skall gäldenären tillkommande 
rält till andel i inteckning som be
lastar Jzans fasta egendom eller luft
fartyg eller till sådant fartyg hörande 
rescrwlelar säljas, låte förvaltaren 
innan försäljning sker anskaffa sär
skild inteckningshandling å det gäl
deniiren tillkommande beloppet, där 
Jaga hinder däremot icke möter. 
Skall försäljning ske av intecknings
handling, som innehaves av gäldenä
ren och för vilken han är personligen 
ansvarig, vare förvaltaren pliktig att, 
diir ej gäldenären rnedgiver, att 
handlingen må försälj as med bibe
hållande av hans ansvarighet, förse 
handlingen med påskrift, varigenom 
gäldenären frikallas från ansvarig
het. 

(Föreslagen lydelse) 

med vilken är förenad luftpanträtt 
i egendomen eller varmed följ er rätt 
att såsom säkerhet kvarhålla egen
domen eller förmånsrätt enligt 12 
eller 13 § förmånsrättsordningen. 
Gods i luftfartyg skall säljas i sam
ma ordning som gods i sjögående 
fartyg. 

Skall gäldenären tillkommande 
rätt till andel i inteckning i hans 
h1flfartyg eller därtill hörande re
servdelar säljas, skall förvaltaren an
skaffa särskild inteckningshandling 
på det gäldenären tillkommande be
loppet, om laga hinder icke möter 
däremot. Skall försäljning ske av in
teckningshandling, som innehaves 
av gäldeniiren och för vilken han är 
personligen ansvarig, och har giilde
närcn ej samtyckt till alt hans an
svarighet kvarstår, skall förvaltaren, 
innan handlingen utliimnas till kö
paren, förse den med påskrift, var
igenom gäldenären frikallas från an
svarighet. 

Be.-;tämmelserna i 70 § sista styc
ket ha motsvarande tillämpning, när 
gäldenären tillhörig lös egendom 
skall under konkursen säljas i den 
ordning som gäller för llfmätt sådan 
egendom. Vad där sägs om talan för 
borgenärer skall gälla även borge
närer som lza f örmånsriitt enligt Ur § 
f iirmänsriittsordningen. 

76 §. 
Finner förvaltaren det i 74 § före

skrivna kungörelsesält icke -\•ara äg
nat att bereda kungörelsen nödig of
fcntiighe!, ankommc på honom atl 
vidt:tga de ytlerligarc åtgärder, som 
nd anses erforderliga. Skulle han i 
något fall anse tillfyllest, alt auktio
nen kungöres i mindre utsträckning 
~-in i niimnda paragraf stadgas, be
gäre sarntvcke därtill av rättens om
h11<lsman. · Inskriinkning i fn'\.ga om 
kungörande av auktion å fast egen-

Finner förvaltaren det i 74 § före
skrivna kungiirclsesiillet icke vara iig
nat att bereda kungörelsen nödig of
frntlighct, ankommer det på honom 
nlt vidtaga de ytterligare åtgiinler, 
som kan anses erforderliga. Skulle 
han i mlgot fall anse tillfyllest, att 
auktionen kungöres i mindre ut
striiekning än i niimnda paragraf 
stadgas, ~kall han begära samt~cke 
därLiH av rättens on~budsman.~ ln
skriinkning i fråga om kungörande 
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dom eller luftfartyg eller intecknade 
reservdelar till sådanl fartyg må 
dock icke äga rum utan gäldenä
rens samtycke; ej heller må sådan 
inskränkning ske beträffande kun
görande av aukti.on å annan lös 
egendom, vari borgenär har panträtt 
eller annan särskild förmånsrätt, 
som i 17 kap. handelsbalken sägs, 
med mindre den borgenär samtycker 
därtill. 

(Föreslagen lydelse) 

av auktion å fasl egendom eller lufl
fartyg eller intecknade reservdelar till 
sådant fartyg får dock icke iiga rum 
utan gäldenärens samtycke. Ej heller 
får sådan inskränkning ske beträf
fande kungörande av auktion å an
nan lös egendom, vari borgenär har 
panträtt eller annan särskild för
månsrätt, som sägs i förmånsrätts
ordningen, med mi.ndre borgcnärrn 
samtycker därtill. 

78 §. 
Har förlikningsanbud angående 

osäker eller tvistig tillgång blivit 
gjort och finner förrnltarcn fördel
aktigt för konkursboet, att dd anhud 
antages, begäre samtycke därtill, då 
tillgången utgöres av fast egendom, 
av borgenärerna men eljest av rät
tens ombudsman; godkänner han ej 
anbudet, äge förvaltaren hänskjuta 
frågan till borgenärerna. Ej må dock 
förlikning avslutas innan gäldenä
ren fått tillfälle att yttra sig däröver. 
Vägrar gäldenären sitt samtycke till 
förlikning, som avser äganderätt till 
fast egendom, vare frågan därom 
förfallen. Motsätter han sig förlik
ning angående annan egendom, vare 
det ej hinder för förlikningen; dock 
äge han själv utföra tvisten, där han 
ställer säkerhet för vad i förlikning 
bjlldes. 

138 
För fodringar, som ej utgå med 

förmånsrätt, skall, om ränla är ut
fäst eller elj esl lagligen äg·~r rum, 
ränteberäkning emellan borgenärer
na inbördes upphöra från den dag, 
då beslutet om egendom~.avträde 
meddelades; dock skall rän ln beräk
nas till den dag, från vilken tiden 
för klander mot utdelning~.förslag, 
vari sådan fordran upptagits, är att 
räkna, där boet försl:\r till gäldande 
av mer än kapilalhcloppel av alla 
bevakade fordringar utom böter, 
och skall i sådant fall å fordran, för 

Har förlikningsanbud gjorts an
gående osäker eller tvistig tillgång 
och finner förvaltaren fördelaktigt 
för konkursboet att anbudet anta
ges, skall han inhämta samtycke av 
borgenärerna, när tillgången utgöres 
av fast egendom, och annars av rät
tens ombudsman. Godkänner denne 
ej anbudet, kan förvaltaren hänskjuta 
frågan till borgenärerna. Innan för
lilming ingås skall f örvallaren höra 
gäldenären, när det lämpligen kan 
ske. Motsätter sig gäldenären förlik
ningen och ställer han säkerhet för 
vad som bjudes därigenom, lwr han 
rätt att själv utföra tvisten. 

§. 
För fordringar, som ej utgå med 

förmånsrätt, skall, om ränta är ut
fäst eller eljest lagligen äger rum, 
ränteberäkning mellan borgenärerna 
inbördes upphöra från den dag, d~1 
beslutet om egendomsavlräde medde
lades. Ränta skall dock beräknas till 
den dag, från vilken liden för klan
drr mot utdelningsförslag, rnri så
dan fordran upptagits, är att räkna, 
om boet förslår till gäldandc av mer 
än kapitalbeloppet av alla bevakade 
fordringar utom dem som auscs i 
20 .§ förmånsrättsordningen, och 
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vilken ränta ej är utfäst eller eljest 
lagligen äger rum, ränta beräknas 
efter fem för hundra om året från 
den dag, då nämnda beslut meddela
des, till den dag, från vilken klandcr
tid såsom nyss är sagt skall räknas. 

(Föreslagen lydelse) 

skall i sådant fall på fordran, för vil
ken ränta ej är utfäst eller eljest lag
ligen äger rum, ränta beräknas efter 
fem för hundra om året fn'tn den 
dag, då nämnda beslut meddelades, 
till den dag, från vilken klandertid 
sftsom nyss är sagt skall räknas. 

A fordran -- - - - - - - - - egendomsavträde meddelades. 
Utgår fordran - -- - - - - -- - - - å belalningsdagcn. 

14:3 
Har borgenär förmånsrätt enligt 

17 kap. 4. § lzandelsbalken, må ho
nom medgivas att innan utdelning 
enligt vad ovan är stadgat äger rum 
lyfta betalning för sin fordran, i den 
mån tillgängliga medel därtill fin-
nas. 

§. 
H::ir borgenär förmånsrätt enligt 

12 eller 13 § förmånsrättsordningen, 
kan medgiYas honom att, innan ut
delning äger rum enligt vad ovan är 
stadgat, lyfla betalning för sin ford
ran i den mån tillgängliga medel 
finnas därtill. 

Har borgenär - - - - - - -- - - den egendom. 
övriga förmånsberättigade - - - -- - - tillgång därtill. 
Ändå att - - -- - - - - - -- meddelade bestämmelser. 

195 

Vad i denna lag är stadgat beträf
fande borgenär, som har lös egendom 
såsom pant eller eljest under pant
rätt i hm1dom, skall äga motsvarande 
tillämpning i fråga om borgenär, 
som innehar lös egendom med rätt 
att den till säkerhet för sin fordran 
kvarhåUa; docl~ gälle vad nu är sagt 
icke i avseende å huresvärds eller 
jordiigares rätt att kvarhålla egen
dom till säl~erhct för fordran hos hy
resgäst eller arrendator. 

§. 
J1 ed panträtt i fast egendom lik

ställes i denna lag särskild förmåns
rätt som på annan grund gäller i 
egendomen. 

Vad i denna lag är stadgat belråf
fande borgenär, som har lös egendom 
såsom pant eller eljest under panl
riitl i h:mdom, skall äga motsvaran
de tillämpning i fråga om borgenär, 
som innehar lös egendom med rätt 
atl kvarhålla den till si-ikerhet för sin 
fordran. 

216 §. 
Varder konkursansökning, som 

gjorts av borgenär, ej bifallen och be
finnes borgenären lun·a, då h::i.n in
gav ansökningen, saknat skälig an
ledning Lill antagande, alt gäldenä
ren var på obestånd eller i fall, yar
om i 3 och 4 .H stadgas, alt 01nstän
dighct, som där sägs, förel:lg, vare 
borgenären pliktig att, om gäldeni:i-

Blir konkursansökning, som gjorts 
av bnrgeniir, ej bifallen och befinnes 
borgenären hava, då han inga,· an
sökningen, saknat skälig anledning 
till antagande, alt gäldenårcn var p[t 
ohest:'.'md eller i fall, varom stadgas i 
:3 §, atl omståndighet som där sågs 
förelåg, vare borgenären pliktig att, 
om gåldcnären det yrkar, ersätta den 
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(Nuvarande lydelse) 

ren det yrkar, ersätta den skada, som 
skäligen må anses hava tillskyndats 
gälcleniiren genom ansökningen och 
dess handläggning. 

Denna lag träder i kraft den 

(Föreslagen lydelse) 

skada, som skäligen kan anses hava 
tillskyndats gäldenären genom an
sökningen och dess handläggning. 

24, 70, 71 och 78 §§ nya lagen skall tillämpas, när fråga är om försäljning 
eller förlikning efter nya lagens ikraftträdande. Därvid skall hänvisningarna 
till 12, 13 eller 14 § förrnånsrättsordningcn giilla motsvarande hestämmclser 
i 17 lrnp. handelsbalken, i den mån det föranleds av övergångsbestämmel
serna till förmånsrättsordningen. 

Vad i 195 § äldre lagen sägs om hyresvärds eller jordägarcs rätt att kvar
hålla egendom Lill säkerhet för fordran hos hyresgäst eller arrendator skall 
fortfarnnde gälla, om sådan rält består enligt övergångsbestämmelserna till 
lagen den (nr ) angående ändring i lagen den 14 juni 1907 (m 36 
s. 1) om nyttjanderätt Lill fast egendom. 

I önigt skall iildre lag tillämpas, när konkursansökningen gjorts före nya 
lagens ikraftträdande. Äldre lydelsen av 29 och 33 §§ skall också tillämpas, 
när inteckning i fast egendom sökts före nya lagens ikraftträdande. 

(Lagberedningens förslag) 

Förslag 

till 

Lag 

om ändring i förnrtlningen tlen 15 oktober 1880 (nr 36 s. 1), innefattande 

särskilda föreskrifter angående Jagfart, inteckning och utmätning av järnväg, 

så ock i fråga om förvaltning av järnväg umler konkurs 

Härigenom förordnas, att 17 och 21 §§ förordningen den 15 oktober 1880, 
innefnllande särskilda föreskrifter angl1cnde lagfart, inteckning och utmiit
ning aY jiirnväg, så ock i fr:'.Lga om förvaltning av järnväg under konkurs 
skaiJ lrn iindrad lydelse på siitt anges nedan och att 1B § samma förordning 
skall upphöra att giillu. 

U./11varande lydelse) (Föreslagen lyd el se) 

17 §. 
Har järnväg, som begagnas för 

allmän trafik, blivil utmfrlt, -eller har 
intecknad f ordmn f<iststiillls till be
talning 10· sådan jiinwäg. slrnll över
exeku tor, så snart anmälan om ut
miifningen eller 11 i slaget inJ,:ommit, 
evad borgeniir gör yrkande som i 

Ilar jiirilYiig som begagnas för all
rniin trafik blivit utmätt, skall övcr
n:ckulor så snart ärendet inkommit, 
oavsett om borgenär bi:gärt att syss
loman skall förordnas enligt 11 § la
gen den (nr ) om exelmtiu 
fiirsiiljning au fast egendom, för-
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(Nuvarande lydelse) 

81 .§ ulsölmingslagen omförmäles, el
ler icke, förordna en eller, där så nö
digt anses, flera erfarna och sakkun
niga män all i egenskap av sådana 
sysslomän, som i nämnda paragraf 
avses, .i ärnvägen omhändertaga och 
förrnlla samt om trafikens uppehål
lande i del omfång, som förut varil 
vanligt eller· eljest finnes lämpligt, 
besörja, intill <less järnvägen blivit i 
Inga ordning såld eller utmätningen 
eljest a...-slutats. 

(Föreslagen lydelse) 

ordna en eller, när det behövs, flera 
erfarna och sakkunniga män att i 
egenskap av sådana sysslomän som 
avses i nämnda paragraf omhänder
taga järnvägen och förvalta den 
samt sörja för trafikens uppehållan
de i det omfång som förut varit van
ligt eller eljest finnes lämpligt, intill 
dess järnvägen blivit såld i laga ord
ning eller utmätningen eljest avslu
tats. 

I fri1;:;a -- - - - - - - - - ulsökningslagen sägs. 

21 §. 
Xr jiirnväg--------- egendomen utgå. 
Skall under konkurs försäljning Om järnväg under konkurs skall 

av jiirnväg ske i den ordning utsöl~- säljas exekutivt, skall dänid så för
ningslagcn bestämmer, skall därvid faras som om försäljningen ägde 
så förfaras som om försäljningen rum lill betalning av fordran som 
ägde rum lill gäldande av fordran, äger bästa förmånsrätt i jiirnvägen 
som i jiirnvägen äger bästa förmåns- och försäljning ske även om inncha
rätt, och försäljning ske, ändå att in- rnren av fordringen bestrider del. 
neha-varen av den fordran sådant be-
strider. 

Vad i-------------- om järnväg. 

Denna lag träder i kraft den ... 
~ya lagen har ej lillämpning, när intecknad fordran har före ikraflträ

dandet fastställls till betalning. 
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Förslag 

till 

Lag 

(Lagberedningens förslag) 

om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. 

Härigenom förordnas som följer. 

1 §. 
Ulmätt luftfarlyg och utmätta intecknade reservdelar till sådant fartyg 

säljs av överexekutor. 
I fråga om vissa främmande luftfartyg eller intecknade reservdelar till 

sådana luftfartyg skall jämte denna lag tillämpas lagen den 12 maj 1955 
(nr 229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande 
internationellt erkännande li.V rätt till luftfartyg. 

2 §. 
Vad i denna lag sägs om utmätt luftfartyg eller utmätta inlecknadc re

servdelar till sådant fartyg gäller i tillämpliga delar även när sådan egen
dom skall säljas exekutivt under konkurs. 

3 §. 
Utmätt luftfartyg eller utmätta intecknade reservdelar bör säljas inom 

fyra månader från utmätningen, om ej hinder möter eller överexekulor på 
begäran ger anstånd. 

Om ägaren begär anstånd, skall utmätningssökanden få tillfälle alt yttra 
sig. Anstånd får beviljas, om denne medger det eller särskilda skäl före
ligger. 

Försäljning skall ske på offentlig auktion. 

4 §. 
Borgeniir eller annan van. rätt kan vara beroende av egendomens för

säljning äger utlösa sökandeu. Han träder därigenom i sökandens ställe. 
Den som vill utlösa sökanden skall, innan egendomen sålts, till Öyerexe

kutor betala sökandens fordran och kostnad för vilken denne svarar. 

5 §. 
Om egendomen ingår i konkursbo och skall säljas exekutivt, äger bor

genär, som i konkursen bevakat fordran varmed är förenad luflpantrält 
eller för vilken egendomen svarar på grund av inteckning eller varmed är 
förenad retentionsrätt eller förmånsrätt enligt 12, ta eller 14 § förmåns
rättsordningen, begära att egendomen säljs för hans fordran, om hans rätt 
till betalning ur egendomen är ostridig eller styrks. 

I fråga om riill att utlösa honom har 4 § motsvarande tilliimpning. 

6 §. 
Auktion skall kungöras på lämpligt sätt minst sex veckor i förväg. Kun

görelsen skall även innehålla uppgift om sammanträde för fördelning av 
köpeskillingen. 
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Innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktionen skall i kungörel
sen uppmanas alt anmäla sin rätt till överexekutor senast vid auktionen. 

7 §. 
Minst en månad före auktionen skall underrättelser om försäljningen i 

rekommenderade brev sändas till sökanden och ägaren samt till kända 
borgenärer som har luflpantrält, inteckning eller retentionsrätt. Blir sådan 
borgenär känd senare, skall underrättelse genast sändas till honom. Inne
håller inskrivningsboken uppgift om adress, skall den användas. Underrät
telse till utrikes ort skall om möjligt sändas med flygpost. 

8 §. 
Har auktion ej blivit utlyst så som angivits i 6 och 7 §§, skall förfarandet 

avbrytas, om bristen är väsentlig och ej kan avhjälpas på annat sätt, och 
ny tid utlysas. 

Sakägare som avses i 7 § skall såvitt möjligt i god tid före den först 
utsatta tiden underrättas om avbrottet. 

9 §. 
överexekutor skall vid början av auktionen lämna en kortfattad redogö

relse för innehållet i handlingarna och för vidtagna åtgärder. Därefter skall 
innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktionen uppmanas att an
mäla den. Om anmälan skett hos övercxekutor före auktionen, skall det 
uppges. 

Närvarande sakägare skall få tillfälle att yttra sig om anmålda anspråk 
och de villkor som skall gälla för försäljningen. 

När förhandlingen avslutats, upprättas sakägarförteckning i enlighet 
med 10-15 §§, om ej avvikelse föranleds av 16 §. 

10 §. 
I förlcclmingen upptages fordringar för vilka egendomen svarar på grund 

av luftpanträtt, inteckning eller retentionsrätt samt, om egendomen ingår 
i konkursbo, jämväl arvode och annan kostnad för egendomens förvaltning 
under konkursen och fordringar som i konkursen har förmånsrätt enligt 
12, 13 eller 14 ~ förmånsriittsor<lningen, om egendomen tillika är utmätt. 
Hiirtill kommer utmätningssökandes fordran, om den ej ingår bland förut 
nämnda fordringar, och kostnaden för förfarandet. 

Med fordran avses även ägarhypotek. 

11 §. 
Fordringarna upptages efter det företräde som gäller enligt lag. Kostna

den för förfarandet upptages närmast före sökandens fordran. 
Fordran upptages i förteckningen även om den är beroende av villkor 

eller om inteckning är sökt men ännu ej beviljad eller om tvist föreligger. 
När försäljning begärts av förvaltaren i konkurs, upptages, om ej annat 

följer av 5 §, konkursboet som sökande utan förmånsrätt. 

12 §. 
Fordran upptages med dess belopp den dag då sammanträde för köpe

skillingens fördelning skall äga rum. Fordran, som ej är förfallen och icke 
löper med ränta, upptages med det belopp som efter fem procent årlig 
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ränta utgör fordringens vär<ie nämnda dag. Motsvarande giiller, om utfiist 
ränta är lägre än fem procent. 

Hänta på intecknad fordran beräknas för ett år, om det ej visas att den 
slår inne för annan tid. På ägarh~nrntek beriiknas ej ränta, om det icke iir 
ulmiitt. 

13 §. 
I förteckningen upptagna fordringar med bättre riitt iin <len för vilken 

försäljning skall äga rum är skyddade vid försäljningen. Sammanlagda be
loppet av sålunda skyddade fordringar och kostnaden för förfarandet 
(skyddsbcloppet) skall täckas av köpeskillingen och andra medel som finns 
att tillgå. 

I förteckningen anges vilka fordringar som är skyddade. Vidare anges 
det minsta belopp som måste bjudas för att skyddade fordringar och kost
naden för förfarandet skall täckas. 

Om reservdelar skall sälj::;,s på begäran av borgeniir som ej har inteck
ning för sin fordran, får sksddsbeloppet ej i något fall bestämmas högre 
än till två tredjedelar av det värde som åsatls reservdelarna enligt 73 § ul
sökningslagen. 

14 §. 
Vid försiiljning av flera luftfartyg skall varje fartyg utropas för sig. Lufl

fartyg som är i samma ägan~s hand och svarar för samma fordringar skall 
dock utropas gemensamt, om ägaren eller borgenär ej begär särskild för
säljning av visst eller vissa fartyg. Särskild sakägarförteckning skall upp
rättas för egendom som utrnpas för sig. Beträffande fordran för vilke11 
flera luftfartyg svarar skall i förteckningen anmärkas, att mindre belopp 
än förteckningen anger kan komma att falla på egendomen till följd av alt 
köpeskillingen för annan egendom lämnar tillgång till betalning av ford
ringen eller del därav. 

Första stycket har motsvarande tillämpning vid försäljning av lnftfar
tyg jämte intecknat lager av reservdelar. Luftfarlyg och reservdelslager 
får dock ej utropas gemensnmt, om fordran bevakats av borgeniir som ej 
har inteckning i reservdelarna. 

Lager av reservdelar som ej utropas gemensamt med luftfartyg kan på 
begäran av lagrets ägare eller borgenär utropas i skilda poster, med förbe
håll att försäljning av sådan. post sker endast om försiiljningen med hiin
syn även till de bud som avges för andra poster kan godkännas enligt 18 §. 

15 §. 
I förteckningen anges även betalningsvillkoren. Härom gäller följ ande: 

1. Köpeskillingen skall betalas kontant. Efter medgivande av intecknings
havare får dock kapitalbeloppet av intecknad fordran som faller inom kö
peskillingen innestå i avräkning på denna, om det ej är fråga om sådan 
fordran som avses i 11 § andra stycket. Omfattar inteckningen två eller 
flera luftfartyg eller luftfartyg jämte reservdelar, får fordringen innestå 
endast om all den intecknade egendomen blivit utmätt och säljs vid ge
mensamt utrop. 

I förteckningen skall anmärkas, om fordran ej får innestå. 
2. Den som inropar egendomen är skyldig att efter inropet liimna hand
penning som motsvarar en ~.jättedel av köpeskllHngen, dock ej mindre än 
den kostnad som skall utgå enligt 198 § utsökningslagen. Handpenning 
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skall betalas kontant, om ej inroparen ställer säkerhet för beloppet. Vad 
som i det följande sägs om handpenning gäller även säkerhet för hand
penning intill det belopp som säkerheten gäller. 

Staten eller kommun behöver ej liinma handpenning eller stiilla säkerhet 
men blir i fall som avses i 21 § ersättningsskyldig intill motsvarande belopp. 

Ogulden del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid sam
manträdet för köpeskillingens fördelning, i den mån den som enligt för
teckningen är betalningsberältigad ej medgivit avräkning. 
3. När köpeskillingen till fullo betalts, får köparen komma i besittning av 
egendomen. 

Egendomen svarar dfirefter ej för annan skuld än som köparen övertagit 
enligt 1. 

16 §. 
Sakägare vars rätt beror diirav äger fordra att försäljningen skall ske 

på andra villkor iin som angivits ovan, om avvikelsen ej gör intrång i an
nans rätt. Den som ej själv begär försäljning får icke motsätta sig att skydds
heloppet höjs. 

17 §. 
Innan egendomen utropas skall överexekutor föredraga sakägarförteck

ningen. 
Det skall meddelas, att egendomen utropas under förbehåll att inrop skall 

prövas enligt 18 §. 

18 §. 
Innan inrop godtages skall överexekutor pröva, att skyddsbeloppet blivit 

uppnått. 
Om samtliga berörda sakägare medger det, får inrop godtagas utan hin

der av första stycket. Sökanden kan medge, att inrop godtages ehuru kost
naden för förfarandet ej blivit täckt. 

Inrop får ej godtagas, om sökandens fordran ej täcks och han molsiitter 
sig. 

19 §. 
Om inropare ej utan dröjsmål lämnar föreskriven handpenning, skall 

egendomen utropas på nytt. överexekutor äger på begiiran göra ett kort 
uppehåll i handläggningen för att bereda inroparen tillfälle att anskaffa 
handpenning, om uppehållet ej kan antagas medföra beaktansviird oEi
genhet. 

Betalar inroparen ej ogulden del av den kontanta köpeskillingen senast 
vid fördelningssammanträdet, är inropet ogiltigt. 

20 §. 
Har inrop blivit ogilligt enligt 19 § andra stycket, skall nytt försäljnings

försök göras, om sökanden ej avstår diirifrån. 
Om ny auktion skall hållas, har 6-19 §§ motsvarande tilämpning. An

mälan som skett för en auktion gäller även för senare auktion. 
När nytt försäljningsförsök ej skall göras, går utmiitningen åter. Detta 

gäller dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan 
vidtagna åtgärder. 
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21 §. 
föir ny auktion hålls sedan inrop blivit ogiltigt enligt 19 § andra stycket, 

skall handpenningen tagas i anspråk i den mån det behövs för att sam
manlagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen jämte 
sex procent årlig ränta därå från utsatt dag för köpeskillingens fördelning 
till och med den nya dagen för ändamålet och kostnaden för den nya auk
tionen. Detta gäller även 0111 ändrade förhållanden inträtt. Vad som ej 
behöver tagas i anspråk skaU återlämnas, när den nya inroparen fullgjort 
sin betalningsskyldighet. 

Blir egendomen ej såld vid den nya auktionen, är handpenningen förver
kad. 

Hålls ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning av kost
nader för förfarandet som blivit onyttiga. Återstoden tillkommer inroparen. 

Angående rätt för inroparen att i visst fall frånträda köpet och återfå hand
penning stadgas i 23 §. 

22 §. 
I fråga om fördelning av köpeskilling och andra tillgängliga medel skall 

vad som enligt 143-166 §§ uf:sökningslagen gäller beträffande fast egendom 
ha motsvarande tillämpning. I fall som avses i 13 § tredje stycket får dock 
den som har inteckning i reservdelarna ej till skada för borgenär som icke 
har inteckning göra sin rätt gällande till högre belopp än som svarar mot 
två tredjedelar av köpeskillingen för reservdelarna minskad med kostnaden 
för förfarandet. Därvid skall i fall som avses i 21 § handpenning för reserv
delarna läggas till köpeskillingen, i den mån den ej skall tillkomma inro
paren. 

Angående klagan över överexekutors åtgärd vid auktion och verkan därav 
eller i fråga om fördelning som avses i första stycket gäller vad som i utsök
ningslagen föreskrivs för motsvarande ärenden som rör fast egendom. 

23 §. 
överklagas exekutiv auktion, skall inroparen utan hinder därav fullgöra 

sin betalningsskyldighet senast vid fördelningssammanträdet. Han äger ock
så komma i besittning av den sålda egendomen, om ej, innan han blivit be
rättigad därtill, annat förordnats enligt 218 § utsökningslagen. 

Får inroparen enligt meddelat förordnande ej komma i besittning av den 
sålda egendomen och är hindret ej hävt inom tre månader från dagen för 
köpeskillingens fördelning, äger han frånträda köpet och återfå vad han be
talt jämte därå upplupen ränta, såvida han gör anmälan därom hos överexe
kutor medan hindret alltjämt består. 

24 §. 
När egendom som avses i denna lag ingår i konkursbo, företräds ägaren av 

förvaltaren. 
Om förvaltarens åligganden finns bestämmelser i 71 § konkurslagen. 

övergångsbestämmelser 
1. Denna lag träder i kraft den ...... Genom lagen upphävs lagen den 12 

maj 1955 (nr 235) med särskilda bestämmelser om försäljning av utmätt 
luflfartyg m. m. 
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'> Nya lagens bestämmelser om kungörande av auktion och vad som har 
samband härmed skall tillämpas före lagens ikraflträdande, om auktion skall 
hållas efter ikraftträdandet. 

3. När utmätning skett eller konkursansökan gjorts före nya lagens ikraft
trädande, skall i fråga om förmånsrätt tillämpas vad som följer av över
gångsbestämmelserna till nya förmånsrättsordningen. 

4. Om auktion hållits före nya lagens ikraftträdande, skall äldre lag till
lämpas i fråga om inropares förpliktelser samt köpeskillingens fördelning 
och vad som har samband därmed. 

5. övergångsbestämmelserna till lagen den 12 maj 1967 (nr 143) angående 
ändrad lydelse av 4 och 7 §§ lagen den 12 maj 1955 (nr 235) med särskilda 
bestämmelser om försäljning av utmätt luftfartyg m. m. skall ha motsvaran
de tillämpning med avseende på nya lagen. 

6. I fall då lag eller författning hänvisar till den äldre lagen skall det i stäl
let gälla nya lagen. 

(Lagberedningens förslag) 

Förslag 

till 

Lag 

om ändrad lydelse av 6 § lagen den 12 maj 1955 (nr 229) i anle,lning av 

Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande intemationeJlt erkännande 

av rätt till luftfartyg 

Härigenom förordnas, att 6 § lagen den 12 maj 1955 i anledning av Sveriges 
tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätl 
till lnftfartyg skall ha ändrad lydelse på sätt anges nedan. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

6 §. 
Där försäljning av luftfartyg eller 

i 4 § omnihnnda reservdelar till så
dant fartyg skall äga rum i den ord
ning, som stadgas i lagen med sär
skilda bestiimmclser om försäljning 
av zztmiitt luftfartyg m. m., t\ligge 
den som påkallat försäljningen att 
till auklionsförrättaren ingiva ett av 
vederbörande myndighet i den stat 
där fartyget är registrerat utfärdat 
grantlionsbevis angående egendomen 
jämte styrkt iiversätlning av beviset 
åvensom att, då fråga är om lufL
fartyg, senast en månad före auktio
nen h\la kungöra försäljningen å re-

:i\"är exekutiv försäljning av luft
fartyg eller i 4 § omnämnda resen·
delar lill sådant fartyg skall äga rum, 
åligger det elen som påkallat försii.lj
ningen att ingiva etl av vederböran
de myndighet i den stat diir farlygel 
är registrerat ulni.rdat gravations!Je
vis angående egendomen jämte styrkt 
iin~rsättning av beviset ävensom att, 
niir frfrga är om luflfartyg, senast en 
m{mad före auktionen låta kungöra 
försäljningen på regislreringsortcn 
enligt där gällande lag. Inom samma 
tid skall underrättelse i föreskriven 
ordning sändas till innehavaren aY 
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(Nuvarande lydelse;. 

gistreringsorten enligt där gällande 
lag. Inom samma tid skall underrät
telse varom stadgas i 3 § lagen med 
särskilda bestämmelser om försälj
ning av utmätt luftfartyg m .. m. sän
das till innehavaren av varje i farty
g el inskriven rättighet, som skall er
kännas enligt denna lag. 

l borgenärs{ örteckningea skall 
upptagas, utöver de i 4 § la;gen med 
särskilda bestämmelser om försälj
ning av utmätt luftfartyg m. m. av
sedda fordringarna och kost;1aderna, 
annan rättighet som skall e:rkännas 
enligt denna lag. Försäljnin~ren skall 
ske under förbehåll om beståndet av 
sådan riittigliet, därest den enligt för
teckningen faller inom lägsta budet. 
Faller rättigheten utom lägsta budet, 
ägc vad i 123 § utsökningslagen sägs 
motsvarande tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den 

(Föreslagen lydelse) 

varje i fartyget inskriven rättighet 
som skall erkännas enligt denna lag. 

Utöver de fordringar och kostna
der som annars skall upptagas i sak
ägarförteckning vid exekutiv försälj
ning av lzzftf ar tyg eller reservdelar 
skall i förteckningen upptagas annan 
rättighet som skall erkännas enligt 
denna lag. Beträffande sådan rättig
hets ställning vid exekutiv försälj
ning skall vad som gäller beträffan
de förbehåll för rättigheter i fast 
egendom som säljs e:rekutivt ha mot
svarande tillämpning. 
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Bilaga 2 
(De remitterade förslagen) 

1) Förslag 

till 

Lag 

om exekutiv försäljning av fast egendom 

Härigenom förordnas som följer. 

Inledande bestämmelser 

1 § 

Ulmält fast egendom säljes av överexekulor. Försäljningen skall ske på 
offentlig auktion, om ej annat följer av 15 eller 57 §. 

2§ 

Vad i denna lag sägs om utmätt fast egendom gäller i tillämpliga delar 
äYen när fast egendom skall säljas exekutivt under konkurs. 

Vad som sägs om fordran som är förenad med panträtt i fast egendom 
gäller i tillämpliga delar även rätt till betalning på grund av ägarhypotek, om 
ej annat följer av särskilda bestämmelser i lagen. 

Förberedande åtgärder inför e.rekzztiv försäljning 

3 § 

öwrexekutor skall låta beskriva och värdera fastigheten så snart det är 
lämpligt med hänsyn till det fortsatta förfarandet. Tillbehör skall anges i 
beskriYningen och värderas för sig i den mån det är påkallat med hänsyn 
till tillbehörens värde eller av annan orsak. 

Om en eller flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas och 
taxeringsvärde saknas för någon av de gemensamt intecknade fastigheterna, 
skall alla Yärderas. 

4 § 

Fastighetens ägare skall på anmodan tillhandahålla de handlingar som 
Yisar hans äganderätt eller tjänar till upplysning om räUigheter som besvä
rar fastigheten eller om tillbehör till den och uppge vilka som har fordran 
eller riittighct som bör iakttagas Yid egendomens försäljning. önrexckutor 
skall iinn på annat sätl söka inhiimla utredning i dessa hänseenden och om 
den belastning som rättighet utgör och det vederlag som utgår. 
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Fastighetens ägare skall på anmodan överlämna panlhrev som han inne
har. Därefter får pantbrevet ej pantförskrivas utan överexekutors tillstånd. 

5 § 

Påstår någon bättre rätt till utmätt fastighet, skall överexekutor, om skäl 
föreligger därtill, förelägga honom att inom en månad efter det att föreläg
gandet delgivits honom väcka talan mot ulmätningssökanden och <len som i 
ärendet antagits vara ägare till fastigheten. Talan skall viickas vid domstol 
som anges i 10 kap. 10 § rätl:egångsbalken. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om annan än fastighetens 
ägare påstår att han äger byggnad eller annat som framstår som tillbehör till 
fastigheten. 

Efterkommes ej föreläggande enligt första eller andra stycket, är talan 
mot sökanden förlorad, om ej sökanden inom tid som nyss nämnts själv 
väckt talan mot den som påstått bättre rätt och den som i ärendet antagits 
vara ägare. 

Är tvisten av väsentlig betydelse, får fastigheten ej säljas förrän tvisten 
blivit slutligt avgjord eller liden för väckande av talan utgått. 

Förvaltning av utmätt f astiglzet 

6§ 

Ägare av utmätt fastighet får ej minska dess värde genom att överlåta till
behör eller genom att annat än till husbehov avverka skog, bedriva grns
eller stentäkt eller på annat sätt utnyttja naturtillgångarna eller förändra 
fastigheten. I övrigt får han tillgodogöra sig fastighetens vanliga avkastning 
till dess den sålts och skall tilllrädas av köparen i den mån ej annat följ er 
av 8 eller 9 §. Sådan rätt föreligger dock ej i fråga om växande gröda eller 
annan avkastning som förklarats ingå i försäljningen. 

Ägaren får ej i fastighelen upplåla rällighet som går utöver vad som är 
meclgivel enligt första slyckel. överexekulor filr förbj utla honom alt upplåta 
rättighet som kan försvåra fastighetens försäljning. 

På begäran av ägaren kan överexeknlor medge undantag frfm förbud en
ligt första eller andra stycket i den mån det kan ske utan intrång i utmät
ningssökandens rått och i övrigt är lämpligt. 

7 § 

Pfr begäran av borgenär kan överexekutor vid behov förordna, alt krono
fogdemyndighelen skall taga vård om tillbehör Lill fastigheten. I brådskande 
fall kan kronofogdemyndighelen på begäran omedelbart taga Yård om sådant 
tillbehör. Åtgården skall genast anmälas hos överexekutor, som prövar om 
den skall bestå. 
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8§ 

Arrendeavgift, hyra eller annan avkaslning av fastigheten som förfaller 
till betalning under förfarandets gång skall, om borgenär begär det och skäl 
föreligger därtill, uppbäras av överexekutor eller den han förordnar som 
syssloman. överexekutor skall i sådant fall utan dröjsmål meddela den betal
ningsskyldige förbud att betala till annan än överexekutor eller syssloman
nen. 

9§ 

Kan det befaras att ägaren vanvårdar fastigheten eller förfogar över den i 
strid med 6 § eller att egendomen på annat sätt försämras i större mån, kan 
övcrexekutor på begäran av borgenär förordna syssloman att omhändertaga 
och förvalta fastigheten. 

10 § 

Arrendeavgift, hyra och annan avkastning av fastigheten som syssloman 
uppbiir skall redovisas Lill överexekntor vid tidpunkt som denne bestäm
n1er. 

Tidsfrist för försäljning 

11 § 

Utmätt fastighet bör säljas inom fyra månader från utmätningen, om ej 
hinder möter eller anstånd beviljas enligt andra-fjärde stycket. 

Anstånd med försäljningen får beviljas på begäran av sökanden eller fas
tighetens ägare. På begäran av fastighetens ägare får anstånd beviljas endast 
om sökanden medger det eller särskilda skäl till anslånd föreligger . 

. .\nslånd får ej utan synnerliga skäl beviljas ulörnr elt år från utmät
ningen. 

I fall som avses i 77 a § utsökningslagen (1877: 31 s. 1) skall tid som av
ses i första och tredje styckena räknas från elen dag då framställning om 
försäljningen gjordes. 

Utlösningsrätt och anslutningsrätt 

12 § 

Borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av den utmätta fastig
hetens försäljning får utlösa sökanden. Han Lräder därigenom i sökandens 
ställe. 

Den som vill utlösa sökanden skall, innan fastigheten sålts, till överexeku
Lor betala sökandens fordran och kostnad för vilken denne svarar. 

13 § 

Skall fastighet som hör till konkursbo säljas exekutivt, kan borgenär som 
i konkursen bevakat fordran med panträtt eller bättre förmånsrätt i faslig-
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heten begära att fastigheten säljes för hans fordran, om hans rätt till belal
ning ur fastigheten är ostridig eller styrkes. 

Borgenär som vill ansluta sig enligt första stycket skall anmäla delta hos 
övercxekutor senast två veckor före bevakningssammanträde som avses i 
19 §. 

Bestämmelserna i 12 § äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt att 
11 tlösa den som anslutit sig enligt första stycket. 

Försäljning av f astigllcistillbellör 

14 § 

Är det sannolikt att tillbehör kan med fördel säljas för sig utan samtidig 
försäljning av fastigheten i övrigt, skall överexekutor utsätta sammanträde 
för prövning av frågan. Till sammanträdet skall överexekutor kalla sökan
den, fastighetens ägare och envar för överexekutor känd innehavare av pant
rätt i fastigheten eller av annan rättighet som kan påverkas av försiiljningcn. 

Blir vid sammanträdet nilrvarande sakägare ense om att tillbehör bör 
säljas för sig, förordnar öv·~rexekutor i enlighet därmed, om ej särskilda 
skäl föranleder annat. Uppnås ej enighet om särskild försäljning, får över
exekutor fÖrordna därom endast om synnerliga skäl föreligger. 

Råder tvist om tillbehör som avses i 5 § andra stycket, får särskild för
säljning av Lillbehöret ej ske förrän tvisten blivit slutligt avgjord eller tiden 
för väckande av talan utgått. 

15 § 

Särskild försäljning av tillbehör sker enligt bestämmelserna om försälj
ning av utmätt lösöre. överexekulor träder därvid i kronofogdemyndighe
tens ställe. 

Tillbehör som sålts för sig upphör att höra till fastigheten, även om del ej 
skilts från denna. 

16 § 

Vad som influtit genom siirskild försäljning av tillbehör tillkommer dem 
som har fordringar med rät.t i fastigheten efter det företräde mellan dem 
som gäller enligt lag. Vill någon avstå från sin rätt till betalning och inver
kar avståendet på villkoren vid fastighetens försäljning, skall avståendet 
ske senast vid bevakningssammanträde enligt 19 § och kan därefter ej åter
kallas. Den som har fordran med panträtt i fastigheten på grund av gemen
sam inteckning får avstå från betalning endast om samtycke till avståendet 
lämnats av såväl ägare till övriga av inteckningen besvärade fastigheter 
som innehavare av panträtt,, vilken gäller i en eller flera av fastigheterna 
med lika rätt som eller sämre rätt än inteckningen. 
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17 § 

Förslår medel som influtit genom särskild försäljning av tillbehör att 
förnöja sökanden samt dem som har bättre rätt och ej avstått från betal
ning, skall förfarandet avbrylas, om ej egendomen är avträdd till konkurs 
och förvaltaren begär att förfarandet skall fortgå. 

Atgärder före försäljning på auktion 

18 § 

Tid och plats för auktion på fastighet bestämmes av övcrexekutor. 
Fastighetens ägare och innehavare av nyttjanderätt till fastigheten är 

skyldiga att låta fastigheten visas på lämplig tid. 

19 § 

För förhandling om försäljningen skall bevakningssammanträde hållas 
antingen samma dag som auktionen eller lämplig dag li.digare. 

20 § 

Auktionen skall kungöras i god tid och på lämpligt säll. Kungörelsen skall 
innehålla uppgift om hevakningssammanlräde och sammanträde för för
delning av köpeskillingen. 

Har överexekutor förordnat om särskild försäljning av tillbehör, får kun
görelsen ej utfärdas förrän försäljningen vunnit laga kraft och köpeskil
lingen betalats eller frågan om sådan försäljning förfallit. 

21 § 

Sökanden, ägaren samt kända innehavare av fordringar och rätligheter 
som hör iakttagas vid auktionen skall i god tid särskilt underrättas om den
na. Innehavare av fordran med förmånsrätt enligt 10 eller 11 § förmåns-
rättslagen ( ) behöver dock ej underrättas särskilt. 

Har anslutning skett enligt 13 §, skall underrättelse därom ske enligt 
första stycket. 

22 § 

Har auktion och sammanträden ej blivit utlysta så som angivits i 20 och 
21 §§, skall förfarandet avbrytas och nya tider utlysas, om bristen är väsent
lig och icke kan avhjälpas på annat sätt. 
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B evakningssammanträd e 

23 § 

Vid bevakningssammanträdet skall lämnas en korlfallad redogörelse 
för innehållet i handlingarna och för vidtagna åtg~irder. Innehavare av 
fordran eller rättighet som bör iakttagas vid auktionen skall uppmanas att 
anmäla den. Har sådan fordran eller rättighet anmälls hos överexekutor före 
sammanträdet, skall det meddelas. 

Närvarande sakägare skall beredas tillfälle att yttra sig om anmälda an
språk och de villkor som ska.Il gälla för försäljningen. 

Om tillbehör sålts för sig, behandlas särskilt hur den behållna köpeskil
lingen för tillbehöret skall användas, i den mån det inverkar på villkoren 
för fastighetens försäljning. 

24 § 
~är förhandlingen avslutats, upprättas sakägarförteclming enligt 25-

31 §§,om ej avvikelse föranledes av 37 §. 

Sakägarf örteckning 

25 § 

I sakägarförteckningen upptages 
1. om fastigheten ingår i konkursbo, 
a) arvode och annan kostnad för fastighetens förvaltning under kon

kursen, 
b) fordran som skall utgå ur fastigheten med förmånsrätt enligt 10 eller 

11 § förmånsrättslagen ( ) , 
2. fordran som !>kall utgå med förmånsrätt enligt 6 § 1) eller 7 § 1) eller 

2) förmånsrättslagen och som förfallit till betalning senast den tillträdesdag 
som anges i 36 §, 

3. fordran som är förenad med pantriitt i fastigheten, 
4. nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som besvärar fastig

heten och är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling som är till
gänglig, dock ej rättighet som består oavsett fastighetens försäljning, 

5. sökandens fordran, om den ej upptagits enligt 1-3, samt kostnaden för 
förfarandet. 

26 § 

Fordringar samt rättighet·~r, som avses i 25 § 4, upptages efter det före
träde som gäller enligt lag. Inskriven rättighet har företräde framför ford
ran med förmånsräll på grund av utmätning, om inskrivning sökts före da
gen för utmätningen. Kostnaden för förfarandet upptages närmast före 
sökandens fordran. 
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Tillägg som avses i I) kap. 3 § jordabalken upptages före pantbrevets be
lopp, om ej borgenären yrkar annat. 

Fordran eller riittighet upptages i förteckningen iivcn om den är beroende 
av villkor, inteckning eller inskrivning är sökt men ännu ej beviljats eller 
h·ist föreligger. 

När försäljning begärts av förvaltaren i konkurs, upptages konkursboet 
som sökande utan förmånsrätt, om ej annat följer av 13 §, 

2i § 

Fordran upptages med dC'ss belopp på tilltriidesdagcn. Panträtt får dock 
ej pä grund håra,· åtnjutas för mer än pantbrevets belopp jämte tillägg en
ligt 6 kap. 3 § jordabalken. Understiger fordringen pantbrevets belopp, upp
tages återstoden som ägarhypotek. 

Om i fastigheten gäller pantbrev som ej innehaws av ägaren och någon 
fordran för vilken pnntbrcwt ntgör siikerhet ej blivit anmiild, upptages 
pantbrevets belopp och det tillägg enligt 6 kap. :3 § jordabalken som med 
hänsyn till iigarens uppgifter och andra upplysta omsländigheler kan an
tagas höra utgå. 

Xgarhypotek upptages utan tillägg, om del ej är utmiitt. 

Fordran, som ej är förfallen till betalning och icke löper med ränta före 
förfallodagen, upptages med det belopp som efter fem procents årlig ränta 
utgör fordringens värde på tilllrådesdagen. l\Totsn1randc gäller, om utfäst 
ränta är Higre än fem procent. 

w ~ 

Riiltighet som a\"Sl'S '.,!;) s 4 upptages utan alt något bdopp anges för 
den. 

30 § 

I ii\Tigt anges i sukiigarförtcckningen 
1. sammanlagda heloppct m· fordringar med hällre rält iin den för Yilken 

fastigheten skall säljas och kostnaden för förfarandet ( skyddsbeloppct) samt 
vilka fordringar som är skyddade, 

~- i Yad mån behållen köpeskilling för tillbehör skall ml\"ändas för hc
tnlning av fordringar som upptagits i förteckningen, 

:J. det lägsta bud som måste avges för att fastigheten enligt 32 § skall få 
säljas, 

4. vilka riiltighder som enligt 33 § iir skyddade utan förhehftll eller skall 
förbelu1llas vid försäljningen, 

5. hctalningsYillkoren och tilllrådesdng. 

15 Riksdag<'fl 1971. 1 sam!. Nr 20 
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Köpeskilling för tillbehör får ej tagas i anspråk för betalning av ford
ran inom skyddsbeloppct annat än i enlighet me<l Yad som angivits i sakägar
förteckningen. 

:_ni;: 
~ 

I sakägarförleckningcn sim 11 i förekommande fall erinras om 
1. rätt till förlängt avlf1l eller skadestånd som enligt lag tillkommer 

arrendator eller hyresgäst, om han hlir uppsagd med anledning av fastig
hetens försiiljning, 

2. rätt att kyarbo som hyresgäst under Yiss tid som enligt lag tillkommer 
hos tad srä tl shavare, 

3. rätt att kYarho p:l. fasligheten som iivcn·xckutor enligt 36 § har mcd
giYit ägaren. 

VillkGr för försiiljning på auktion 

32 § 

Vid försiiljningen skall skyddslleloppet täckas av kiipeskillingcn för fas
tigheten, behållen köpeskilling för tillbehör, bch:lllen avkastning och andra 
medel som finns att tillg{t. 

Har fordran som endast gäller i andel i fastigheten bättre rätt än exeku
lionsfordringen, får delta dock ej hindra försäljning, om köpeskillingen 
förslår till betalning av någon del av sistnämnda fordran. 

33 § 

Tomträtt som inskrivits är vicl försiiljningen skyddad utan särskilt för
behåll. Annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft är 
skyddade utan särskilt förbehåll, om rätligheten har bättre rätt än excku
tionsfordringen. 

I andra fall än som avs·~s i första stycket skall annan nyttjanderätt än 
inskriven tomträtt samt servitut och rätt till elektrisk kraft särskilt förbe
hållas, om det saknas anledning antaga att de belastar fastigheten till be
aktansvärd skada för innehavare av fordran med bättre rätt. Härvid skall 
rätt till ägarhypotek icke anses som fordran, i den mån ägarhypolckel ej är 
utmätt. 

Talan mot överexekutors beslut varigenom rättighet förbehållits enligt 
andra stycket får föras endast av den som bestritt att förbehållet göres. Inne
havare av rättighet som ej förbehållits enligt andra stycket får ej föra talan 
mot övercxekutors beslut att icke särskilt förheh:Hla r:Htighetcn. 

Rättigheler som ej är skyddade utan särskilt förbd1åll och icke heller 
förbehållits i sakägarförteckningen kan skyddas genom förbehåll vid auk
tionen enligt 39 §. 
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34 § 

I avräkning på köpeskillingen skall, om ej annat följer av andra stycket; 
innestå kapitalbeloppet av fordran inom skyddsbeloppet som är förenad 
med panträtt utom när 

1. innehavare av sådan fordran framställt yrkande om betalning och ford-
ringen är förfallen till betalning senast på tillträdesdagen, 

2. sådant fall föreligger som avses i 26 § tredje stycket, 
3. fordran är förenad med panträtt endast i andel i fastigheten, eller 
4. fordran skall betalas med köpeskilling för tillbehör eller köpeskillingen 

för fastigheten ej täcker skyddade fordringar och andra medel skall använ
das till det. 

Ägarhypotek skall utan särskilt yrkande betalas kontant, även om det fal
ler inom skyddsbeloppet. 

Återstoden av köpeskillingen skall betalas kontant, om ej inroparen visar 
att han avtalat annat med den som enligt sakägarförteckningen är betal
ningsberättigad. Om det enligt förteckningen är ovisst wm ett belopp till
kommer, får det ej avräknas. 

35 § 

Den som ropar in fastigheten är skyldig alt efterinropet Jämna handpen
ning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen, dock ej mer än som eriligt 
34 § skall betalas kontant eller mindre än den kostnad för förfarandet som 
skall utgå ur fastigheten. 

Handpenningen skall betalas kontant, om ej inroparen ställer säkerhet 
för beloppet. Som säkerhet får godtagas även fordran som är förenad med 
panträtt i fastigheten, om den Uickes av köpeskillingen och kan anses be
tryggande. 

Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver ej 
lämna handpenning .eller ställa säkerhet inen blir i fall som avses i 43 § 
ersättningsskyldiga intill motsvarande belopp. 

Ogulden del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid det 
sammanträde som enligt 20 § kungjorts för köpeskillingens fördel.ning. · 

36 § 

Som lillträdesdag räknas den dag då enligt kungörelse fördelningssam
manträdet skall äga rum. överexekutor kan dock medge inroparen att taga 
vård om egendomen tidigare. 

övercxekutor får förordna att ogulden avkastning av fastigheten,. som 
enligt 8 eller 9 § skolat betalas till överexekutor eller syssloman och som har 
förfallit under tiden till och med tillträdesdagen, skall tillkomma köparen. 
Om sådan avkastning i annal fall betalas till köparen, skall denne redovisa 
därför till övcrexekutor. 
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Har förre ägaren ej annan bostad, kan överexekutor tillåta honom att bo 
kvar pa fastigheten högst tre månader efter tillträdesdagen. 

37 § 

På begäran av sak.ägare vars rätt beror därav kan försäljningen ske på 
andra villkor än som angivits ovan, om avvikelsen ej gör intrång i annans 
rätt. Skyddsbeloppet får höjas, även om borgenär som ej själv begärt försälj
ning motsätter sig det. 

A 11ktion på fasligllel 

38 § 

Vid auktionen skall, i den mån det är påkallat med hänsyn till värdet av 
fastighetens tillbehör eller av annan orsak, anges vilken egendom som skall 
följa fastigheten och i vad mån egendom som framstår som tillbehör ej 
skall följa den. Vad sålunda angivits är avgörande för vad försäljningen 
omfattar i den delen. I övrigt ingår i försäljningen vad som enligt lag utgör 
tillbehör till fastigheten. Råder tvist om tillbehör, skall det anmälas. 

Redogörelse skall lämnas för innehållet i sak.ägarförteckningen. Upplys
ning skall lämnas, att fasligheten ropas ut under förbehåll att inrop skall 
prövas enligt 40 §. 

39 § 

1 fråga om rättighet som enligt 33 § fjärde stycket kan förbehållas vid 
auk.Lionen gäller alt fastigheten först utropas utan förbehåll om rällighetens 
bestånd och därefter med s:\.dant förbehåll. Om vid det senare utropet upp
nås bud som läcker fordringar med bättre rätt eller lika högt bud, har det 
budet företräde. Att iigarhypotek icke täckes utgör ej hinder mot alt bud med 
förbehåll för rättigheten godtages, i den mån ägarhypotek.el ej är utmätt. 

Upptager sakägarförleckningen två eller flera rättigheter, skall fastighe
ten först utropas utan förbehåll för någon rättighet och därefter med för
behåll först endast för den rättighet som har bästa rätt och efter hand för 
ökat antal rälligheter enligt deras inbördes ordning. Bud som skyddar flera 
rättigheter har företräde, även om del är lägre. 

När bud med förbehåll för rättighet ej täcker fordringar med hiittre rätt, 
kan rällighelshavaren skydda sin rättighet genom att betala skillnaden 
mellan det budet och :blid Htan förbehåll för rättigheten eller så stor del av 
skillnaden som behövs för ;J.tt täcka fordringar med bättre rätt. 

Om rältighetshavare i fall som avses i andra stycket är villig att betala 
skillnad som nyss nämnts men beloppet ej ensamt eller i förening med an
nat tillskott som bjudes förslår för atl fordringar med hållrc rätt skall liic
kas, skall fostighclcn utropas med förbehåll för hans riillighct och den eller 
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de rättigheter som iir skyddade genom tidigare bud och annat tillskott som 
bjudes. Detsamma gäller, om bud med förbehåll för rättigheten ej under
stiger bud utan sådant förbehåll men fordringar med bätlre rätt ej är täckta. 

Om borgenär, vars fordran ej blivit täckt genom visst bud, godtager budet, 
skall fordringen vid tillämpning av första-fjärde styckena anses som 
täckt. 

Om rältighetshavare i sliillet för betalning ställer siikerhet, skall det gälla. 

40 § 

Innan inrop godtages, skall överexekutor pröva om de i 32 § angivna vill
koren för försäljning är uppfyllcla. Även om detta är förhållandet får in
ropet ej godtagas, om det iir sannolikt alt avsevärt högre köpeskilling kan 
uppnås. 

Om samtliga berörda sakägare medger det, får inrop godtagas utan hin
der av första stycket. Sökanden kan medge, alt inrop godtages fastän kost
naden för förfarandet ej blivit täckt. 

Inrop får ej godtagas, om sökandens fordran ej Uickcs och han motsätter 
sig att försäljning sker. 

4t §. 

Om inropare ej utan dröjsmål lämnar föreskriven handpenning, skall fas
tigheten ropas ut på nytt. överexekutor kan på begäran göra ett kort uppe
håll i handläggningen för att berecla inroparen tillfälle att anskaffa hand
penning, om uppehållet ej kan antagas medföra beaktansvänl olägenhet. 

I fall som avses i 39 § skall hand:renning Himnas för varje inrop, även om 
fastigheten skall ropas ut på nytt. Om inrop ej skall bestå, återHimnas hand
penningen. 

Betalar ej inroparen ogulden del av elen kontanta köpeskillingen senast 
vid fördelningssammanlriidet, iir inropet ogiltigt. 

42 § 

Har godtagbart inrop ej skett, skall nytt försiiljningsförsök göras, om 
sökanden bcgiir det inom en vecka från auktionen. liar inrop blivit ogiltigt 
enligt 41 § tredje stycket, skall nytt försäljningsförsök göras, om ej sökan
den avstår därifrån. 

Har två auktioner hållits utan alt fastigheten blivit såld och saknas an
ledning till antagande alt fastigheten kan säljas inom rimlig tid, får över
exekulor avvisa begäran om nytt försiiljningsförsök. 

Om ny auktion skall hållas, iiger 18-41 §§ motsvarande tillämpning. An
mälan av fordran eller rättighet som skett för en auktion gäller i:iven för 
senare auktion. 

Skall nylt försäljningsförsök ej göras, går utmi:itningen åter. Detta gäller 
dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan vidtagna 
åtg~inler. 
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43 § 

När ny auktion hålles sedan inrop blivit ogilligl enligt 41 § Lredje stycket, 
skall handpenningen tagas i anspråk i den mån del behövs för att samman
lagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen jämte sex pro
cents årlig ränta därå från tillträdesdagen till och med den nya Lillträdes
dagen och kostnaden för elen nya auktionen. Detta gäller även om fastig
heten säljes med förbehåll för rättighet som ej förbehållits vid den förra 
auktionen eller ändrade förhållanden inträLL. Vad som ej behöver tagas i 
anspråk skall återlämnas, når den nye inroparen fullgjort sin belalnings
skyldighet. 

Blir fasligheten ej såld när ny auktion hålles, är hela handpenningen för
verkad. Hålles ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning 
av koslnader för förfarandet som blivit onyttiga. Atersloden tillkommer in
roparen. 

Om rätt för inroparen att i visst fall frånträda köpet och återfå handpen
ning finns bestämmelser i 48 §. 

44 § 

Sedan auktionen vunnit laga kraft och köpeskillingen betalats, ulfärdar 
övcrexeku tor köpe bre\'. 

Visar inroparen att han bjudit för annans räkning, skall köpebrev utfär
das till denne. Har inroparen fått anäkna belopp som skolat betalas kon
tant, ~ir inroparen och köpar•?n solidariskt ansvariga för beloppet. 

Verkan av auktion 

45 § 

Efter fastighetens rörsäljning svarar denna ej för fonlr::m som avses 
25 § 2. 

Borgeniir som har pantbrev kan ej efter faslighelens försiiljning mot kö
paren göra giillande panträtt i fastigheten för större fordran än som avräk
nats på köpeskillingen jämte utfäst ränta därå från Lilllriidesdagen samt 
framtida skadestånd och ersättning som avses i 6 kap. 3 § jordabalken. 

Inroparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt överens
kommelse har avräknats på den kontanta köpeskillingen, och elen förre äga
ren hlir fri från ansvar härför. 

46 § 

Inropare, som fullgjorl sin belalningsskyldighel, får tilltdda fastighclen 
på den dag som bestä111ts för köpeskillingens fördelning, ä\·en om köpehreY 
::innu ej utfärdats. Han syar.ar därefler för tigares skyldigheter i den mån 
de skall fullgöras efter lilllrii.desdagen. 
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Om köparen vill att i sakägarförteckningcn upplaget arrende- eller hyres
avtal, som ej är skyddat enligt 33 § första stycket eller förbehållits enligt 
33 § andra stycket eller vid auktionen, skall upphöra, åligger det honom att 
inom en månad från tillträdesdagcn siiga upp avtalet. I annat fall giiller av
talet mot honom. Beträffande den tidpunkt vid vilken arrende- eller hyres
avtal skall upphöra med anledning a,· uppsägning gäller Yad som iir före
skriYet i fråga om uppsägning efler friYillig iinrlåtelse av fastighet. 

Om arrendators eller hyresgiists riitt alt begära förliingning av aYlalct 
eller alt erhålla skadestånd finns bestämmelser i 9-12 kap. jordabalken. 

47 s 
I fråga om riillighct som l'.i skall upphiira omedelbart efter fastighetens 

försäljning gtillcr följande hestiimmelser. 
På arrendeavgift, hyra eller annat wderlag för rättigheten som förfaller 

till hetalning mer än sex månader eller, i fråga om arrende, mer i!n cll :_f.r 
efter tillträdesdagen får rättighctsharnren icke a\Täkna fordran hos den 
förre iigaren. I fråga om sådant belopp giiller ej heller betalning som riittig
hetshavnren erlagt lill den förre ägaren eller annan uppgörelse med denne. 

Fordran som rättighetsharnre fön·iirrnt eller förskottsbetalning eller upp
görelse som skett efter del alt fastighelen nlmiilts får ej åberopas mot köpa
ren, om rätlighetsliavaren ägde eller hort iig:i kännedom om utmiitningen. 

Angående verkan av att i upplåtelseavtal skett ändringar eller tillägg som 
ej rnr kända vid auklionen tiger hesUimmelserna i 7 kap. jordabalken om fri
villig försäljning motsvarande tillämpning. 

Om rättighelshayarcs rätt Lill ersällning av tidigare ägare, om riitligheten 
upphör med anledning av fastighetens försäljning, finns hesliimmelser i i 
kap. 19 och 20 §§jordabalken. 

Underlåler köpare atl fullgöra tidigare iigares skyldigheler mot rättig
helshan.re enligt 46 ~. iiger 7 kap. 20 § försla och lredje styckena jonlabal
ken motsvarande tillämpning. 

48 ~ 

(herklagas exekuliY auktion, skall inroparen utan hinuer diira,- fullgöra 
sin betalningsskyldighet senast vid fönlclningssammantriidel. Han far till
träda fastigheten efter sammanträdet, om ej annat förordnals enligt 218 § 
utsölmingslagcn (1877: 31s.1) innan han blh-it berättigad därlill. 

Får inroparen enligt moddelat förordnande ej tillträda fastigheten p:1 den 
bestämda dagen och är hindret ej hävt inom tre månader från den dagen, 
får han frånträda köpet och :Herrn vad han betalat jåmte därå upplupen 
ränta, om han gör anm~ilan diirom hos öwrex.ekntor medan hindret alltjiimt 
lH'står. 
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Gemensamt intecknade f asiiglzeler 

49 § 

Bestämmelserna i 11--48 :~§ gäller iiven när någon av två eller flera ge
mensamt intecknade faslighder skall säljas. 

Av gemensam inteckning, för vilken fastigheten svarar enligt 6 kap. 10 
eller 11 § jordabalken, skall i sakägarförtcckningen upplagas del belopp för 
vilket fastigheten svarar i förhållande till de andra fastigheterna. Beloppet 
skall betalas kontant, om ej annat avtalas mellan köparen och elen som enligt 
sakägarförteckningen är bclalningsberättigad. 

I fråga om försäljning av två eller flera gemensamt intecknade fastig
heter skall iinn 50-55 §§ iakLLagas. 

50 § 

Niir gemensamt intecknad fastighet skall säljas, har den som har panträtt 
pä grund av inteckningen riilt att indraga annan intecknad fastighet i för
siiljningen, om den svarar fö:r del intecknade beloppet eller del av detta före 
den fastighet som skall siiljas. Skall denna siiljas för fordran som har lika 
eller bättre räll, får han iiven indraga fastighet som srnrar för inteckningen 
först efter den fastighet som skall siiljas. 

Yrkande om indragning skall framstiillas hos överexekulor senast vid he
vakningssammanträdet. Det skall delgivas fastighetens ägare med föreläg
g~mde för honom att inkomma med yttrande inom tid som önrexckutor be
stämmer. Ilevakningssammantriidc och auktion skall insliillas, när det be
hövs för alt yrkandet skall hinna prörns. Hiirvicl iiger 22 § motsvarande till.
lämpning. 

Bifalles yrkandet, anses den indragna fastigheten utmiitt niir beslutet 
mcdclclas. Den får ej säljas 'innan beslutet nmnit laga kraft. 

51 § 

Vid bcvakningssnmmantriidcl skall särskill behandlas hur utrop skall 
äga rum. 

Gemensamt intecknade fr:stigheter skall utropas gemensamt. Faslighe-
trrna skall dock uhopas var för sig om 

1. fastigheterna har olika iigare, 
2. fastighet med stöd av 50 § indragits i försäljningen, 
3. någon av fastigheterna endast i andra hand svarar för gemensam in

teckning, 
4. någon av fastigheterna bcsviiras av särskild inteckning eller någoLl fas

tighets ansYar för gemensam inteckning ej nner inteckningens hela belopp, 
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5. del yrkas av inneharnre av rättighet i någon av faslighelernn och r~it
Ligheten ej skall bestå oavsett om fastigheten säljes, eller 

6. det i annat fall yrkas av iigare eller borgeniir vars räll kan bero diirav. 
Yrkande som avses i första slycket 5 eller 6 skall framställas innan be

vakningss::unmanträdet avslutas. 
Sedan i fall som avses i första stycket särskilda utrop har ägl rum, skall 

fastigheterna utropas gemensamt, om de har samme ägare. Har fastigheterna 
olika ägare, skall gemensamt utrop äga rum cntlast om full betalning ej upp
nåtts för fordran för vilken samlliga fastigheter sntrar eller ägarna är ense 
om att fastigheterna skall utropas gemensamt. Fastighet som svarar endast i 
andra hand behöver dock ej utropas gemensamt med fastighet som syarar i 
första hand i annat fall än då särskilda skäl föreligger. 

Om r::ittighet har förhehållits vid särskilt utrop av fastighet som hesdras 
diirav, skall det gtilla iiven om därefter gemensai:1t utrop iiger rum. I annat 
fall tillämpas 39 § även vid det gemensamma utropet. 

Uppnås vid gemensamt utrop enligt tredje stycket högre hud än summan 
av huden vid de siirskilda utropen, skall budet vid det gemensamma utropet 
gälla, om ej annat följer av 55 § fcmle stycket. 

Skall gernensaml intecknade fastigheter endast utropas gemensamt, upp
rättas gemensam sak.ägarförteckning för fastigheterna. nättighet som aYses 
i 25 § 4 skall hiirvid anses upplåten i alla fastigheterna. 

Skall gemensamt intecknade fastigheter utropas Yar för sig, upp'riiltas siir
skild sakiigarförteckning för rnrje fastighet som skall säljas. Förteckningen 
uppriitlas som om försäljningen llegiirts på grund av den biista gemensam
ma inteckningen, om ej ex.ekutionsfordringcn har biiltre rätt. Kan ansYaret 
för gemensam inlcckning komma att Yid försäljningen ,-iclgas utöver vad 
som anges i 49 § andra stycket, skall det anmärkas. När fastighet itHlragits 
enligt 50 §, beriilrnas tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken med utgångspunkt 
från den första utmätningen. lleträffandc fastighet som svarar endast i and
ra hand anges om sådant ansYar kan ifrågakomma. 

54 § 
Skall gemensamt intecknade faslighcter enligl 52 § utropas Yar för sig, 

skall varje fordran som är förenad med p~mtriilt i sald fastighet betalas kon
tant, om ej inropan'n och den som enligt sakiigarförteckningcn iir hetul
ningsberälligad avtalar annat. 

Handpenning skall liimnas efter Yarje inrop, iiven om inropad fastighet 
enligl 52 § skall utropas på nytt. Om inropet ej skall bestå, återlämnas hand
penningen. 

15t Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 20 
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55 § 

Om fastighet in<lragits i l'örstiljningen mctl slötl av 50 § och den först ut
miitta fastigheten ej blir såld, skall ej m'lgon av fastighclernn siiljas. 

Fastighet som endast i andra hand svarar för fordran på grund av ge
mensam inteckning får ej säljas för den fordringen innan det visat sig att 
}Jetalning ej kan utgå ur den fastighet som svarar i första hand. 

I andra hand ansvarig fa:;tighel får ej heller säljas, om cless ägare eller an
nan sakägare betalar den brist för vilken fastigheten skall svara eller ställer 
siikerhcl för beloppet. 

När gemensamt inteckna1lc foslighcter, efter föregående särskilda utrop, 
har utropats gemensamt, skall den köpeskilling som diirvid bjudits fördelas 
efter dl' viinlen som i iirentl rt [1satls fastigheterna. Fastighets andel i den 
gemensamma köpeskillingen utgör dock minst vad som bj u<lits för den fas
tigheten vid särskilt utrop. Har någon a,· fastigheterna utropats med Lill
hehör som ej ingick i det v:irdc efter vilket dess andel i köpeskillingen skall 
beräknas eller utropats ulan tillbehiir som omfattades av nämnda värde, 
skall den fastighetens värde vid tillämpningen av det sagda jämkas efter 
vad som finnes påkallat av nämnda förhållande. 

Uppgår i fråga om någon a\· fastigheterna dess andel i köpeskillingen och 
andra tillgängliga medel icke Lill skyddsheloppct och skall chirför frugan om 
den fastighetens försäljnir:g förfalla, skall de övriga fastigheterna utropas 
gemensamt. 

Om del ej uppnås hud som förslår till betalning av någon del aY exeku
tionsfordringen, får ej någon av faslighelerna stiljas. 

Vid lilliimpning av 40 ~ skall prövningen, lmruvilla avseviirt högre köpe
skilling kan uppnås, avse den ~;ammanlagda köpeskillingen för samtliga fas
Ligheter som inropats Yi<l auktionen. 

Forfs"tl infccf..:ningsansvar 

56 § 

.Förordnande ay överexekutor enligt 6 kap. 12 § jordabalken om fortsntl 
inleckningsansvar får meddelas på hegiiran av köparen. 

I fall då gemensamt intecknade fastigheter sålls i enlighet med gemen
sam sakligarförteckning får förordnande som avses i första stycket meddelas 
endast om försäljningen omfattade alla fastigheter vari inteckningen gtillde. 

När gemensamt intecknad fastighet har sålts enligt särskild saktigarför
teckning får förordnande som avses i första styck.el meddelas endast om 
fastigheten enligt 6 kap. 11 § jordabalken svarar för hela inteckningen ·i 
förhållande till de andra fastigheterna och fordringen har blivit täckt. För
ordnandet skall därvid inuebiira all inteckningen alltjfönt skall gälla i den 
sålda fastigheten och att de andra fastigheterna skall Yara fria. 



Kungl. Jlaj:ls proposition nr 20 är 1971 459 

Begäran om fortsatt inteckningsansvar skall framställas senast vid sam
manträdet för köpeskillingens fördelning. Därvid skall pantbrevet inges, om 
det ej förut är tillgängligt för överexekutor. 

Försiiljning under iland av fastighet 

57 § 

Utmiilt fastighet får siiljas under hand, om det är tillförlitligt ulrett vilka 
fordringar och riitlighcler som belastar fastigheten och försäljning i sådan 
ordning finnes mera ändamålsenlig än försäljning på auktion. 

Innan egendomen utbjudes till försäljning under hand, skall ägaren och 
sökanden få tillfälle att yttra sig. 

58 § 

Vid försäljning under hand skall köparen åläggas att srnra för alla ford
ringar som på grund av pantrått, utmätning eller eljest är förenade med 
förmånsriilt i fastigheten, om ej borgeniir får betalt ur sårskilt tillgiingliga 
medel eller avstår från betalning ur fastigheten. Vad som sagts nu giiller 
dock ej ägarens rätt på grund av ägarhypotek, i den mån iigarhypoteket ej 
är utmätt. 

Förfallna belopp skall betalas kontant, om ej köparen visar att han av
talat annat med den bctalningsberätligade. Vad som behövs för att täcka 
kostnad som uppkommit under förfarandet skall också betalas kontant, om 
ej sökanden medger att försäljning iindå får ske. 

Före försäljningen upplåtna riiltigheter som grundas på skriftlig hand
ling skall förbehållas. Härvid äger 47 § motsvarande tillämpning. 

Köparen skall lämna handpenning enligt vad som i 35 § föreskrives om 
inropare på exekuti,· auktion. Alcrstoden av den kontanta köpeskillingen 
skall betalas sennsl fyra veckor efter det alt köpehandling upprättats. För
snmnias det, är köpet ogilligt. 

Bestämmelserna i 43 § om handpenning äger motsvarande tillämpning, 
om köpet blir ogiltigt. Vad i 43 § första stycket sägs om auktion gäller även 
försäljning under hand. 

I ÖYI"igt beshimmer övcrexekutor köpevillkoren. 

5!) § 

Försäljningsvillkoren skall godkännas av figaren. Har försäljningen före
gåtts av auktion utan alt därvid godtagbart inrop skett, behövs dock ej god
kännande, om försäljningen sker på gynnsammare villkor. 

Om ~igaren ej godkänt försäljningsvillkoren, skall han genast underrättas 
om skedd försiilj ning. 
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60 § 

Har köpeskillingen betalat:; i rätt lid och försäljningen vunnit laga kraft, 
utfärdar överexekutor köpebrev. 

överklagas försäljningen, iiger 48 § motsvarande tillämpning. 

61 § 

Säljes ej egendomen under hand, skall den utbjudas till försäljning på 
auktion, om ej sökanden avstår därifrån. 

Försäljning av villkorli~7 rätt till f astiglzet eller av andel i fastighet 

62 § 

Bestämmelserna i 3-61 §~· gäller i tillämpliga delar fast egendom som ut
mätts medan gäldenärens rätt till egendomen är villkorlig och andel i fastig
het som blivit utmätt, om ej annat följer av 63--iO § §. 

63 § 

Om fastighet enligt 82 a § 1 mom. utsökningslagen (18ii: :31 s. 1) tagits 
i mät hos gäldenär som över!:åtil fastigheten eller visst område därav under 
villkor som alltjämt gäller, skall avvaktas om villkoret uppfylles eller ej. 

:\'är endast visst område överlåtits till annan och det icke utan betydande 
tidsutdräkt kan avvaktas om villkoret uppfylles eller ej får fastigheten dock 
säljas för överlåtarens gäld med förbehåll för den rätt till området som till
kommer förvärvaren. Försäljningen omfattar i sådant fall även den riitt mot 
förvii.rvaren som utm~itts enligt 82 a § 1 mom. utsökningslagen. Den som för
värvar gäldenärens rätt svarar för dennes skyldighcte1· mot förviirvaren en
ligt fångeshandlingen. 

64 § 

Om fastighet eller visst område därav enligt 82 a § 2 1110111. utsöknings
lagen (18ii: 31 s. 1) tagits 'i mät hos den som fördrvat egendomen under 
villkor som alltjtimt gäller, ~.kall övcrexekutor utbjuda gäldenärens rätt en
ligt fångeshandlingen till försäljning i den ordning som gäller för exekutiv 
försiiljning av utmiitl rättig~1et, om ej anstånd medges. Den som förvärvar 
gäldenärens rätt svarar för dennes skyldigheter enligt nyss nämnda fånges
handling. Ansökan om inteckning som gjorts samma dag som utmätningen 
eller senare förfaller genom försäljningen, om ej övercxckutor på begäran 
av köparen förordnar annat .. 

Anstånd kan medges, om det utan betydande tidsutdriikt kan avvaktas 
om villkoret uppfylles eller ·~j. Om villkoret uppfylles, sker försäljning i den 
ordning som i allmiinhet giiHer för exekutiv försäljning av fast egendom. 
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65 § 

461 

Om fastighel i fall som avses i 63 eller 64 § tagits i mät för fordran som 
var förenad med särskild förmånsrätt i fastigheten; får fastigheten utan 
hinder av vad som där siigs siiljas i den ordning som i allmänhet gäller för 
exrknti\· försäljning av fast egendom. 

66 § 

Om villkoret uppfylles i fall som avses i 63 § första stycket eller förvär
vet går åler i fall som avses i 64 § andra stycket, skall överexekntor låta 
driva in eller bjuda ut till försäljning vad som därefter tillkommer gäldenä
ren och omfaltas av ulmätningen. Härvid tilliimpas den ordning som giil
Ier i fråga om utmätt fordran eller rättighet. 

6i § 

Om andel i fastighet blh-it utmätt, kan på yrkande av sökanden, andelens 
ägare eller annan delägare hela fastigheten säljas för delägarnas gemensam
ma räkning. Yrkande som någon av dessa sakägare framställer skall delges 
de övriga med föreläggande att inkomma med yttrande inom tid som över
exekutor bestämmer. 

Yid överexekulors prövning av yrkandet iiger 6 och i §§ lagen (1!l04: 48 
s. 1) om samägandcriitt motsYaranclc tilHimpning. 

68 § 

Bifalles yrkande som avses i 67 §, riiknas hela fasligheten som utmätt. 
niir beslutet meddelas. Fastighelen får ej siiljas innan beslutet vunniL laga 
kraft. 

Om hela fastigheten skall siiljas, skall av sakägarförtcckningen framgå 
vilka fordringar och rällighetcr som belastar varje särskild andel. Skydds
beloppct skall utgöra vad som för hela fastigheten svarar mot del belopp 
som kriivs för all tiicka skyddade fordringar i den först utmiitta andelen 
jämle kostnaden för förfarandet. Faslighctcn får dock ej på grund härav 
siiljas, om köpeskillingen ej förslår till betalning av någon del av exeku
tion sfordringen. 

Är någon av delägarna i konkurs, får borgenär utöva anslutningsrätt en
ligt 1 :_~ § även om han har förm{msriill endast i andel av fastigheten. 

69 § 

Framstiilles ej yrkande enligt 6 i s eller yinner del ej bifall, skall över
exckutor låta utbjuda gäldeniirens räll lill andelen i den ordning som gäl
ler för exekutiv försäljning av ulmiilt rättighet. Detsamma giillcr, om yr
kandet bifalles men någon förs~iljning av fastigheten ej kommer till stånd. 
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70 § 

När försäljning som avses i 64 eller 69 § nmnit Jaga kraft och köpe
skillingen belalals, skall överexekutor utförda köpehrev, iiven om försälj
ningen skett i den ordning som gäller för exekutiv försäljning av nlmäLL 
rättighet. 

Siir:il.:ilda bestämmelser 

il § 

Beslföumelserna i denna lag om panlhrc,· giiller i tillämpliga delar även 
vi Jandebevis. 

i2 § 

I fdga om övcrcxekulors behörighet i ärende som ayses i denna hig iiger 
10 kap. 10 § rättegångsbalken motsvarande tillämpning. Finner ÖYCrexe
kulor att han ej fär upplaga ärendet, skall det överlämnas Lill behörig 
överexek u lor. 

73 § 
Har övcrexckutor upptagit ärende enligt denna lag, får talan om alt över

exekulor ej var behörig enligt 72 § icke föras. 
Talan mot beslut i fråga som avses i 50 eller 67 § föres särskilt. öwrcxe

kutor skall delge tappande part beslutet, om beslutet ej meddelats i hans 
närvaro. 

Beträffande 1alan mot önrexekulors heslut enligt denna lag giiller (ff

rigt utsiikningslagen (1877: 31 s. l). 

74 § 

:\"är fast egendom eller tillbehör sålts enligt denna lag, har köparen rätt 
alt få handråckning av kronofogdemyndigheten för all komma i besittning 
a\· vad han förvärvat. 

I fråga om handräckning mot den förre ågaren åger 193 § utsöknings
fagen (1877: 31 s. 1) motsvarande tillämpning. 

Out rgångsbeslämmelscr 

l. Denna lag tråd er i kraft den l januari 1 Bi2. 
2. l\'ya lagens bestämmelser om förberedande [tlgärder inför exekuli,· 

försäljning, om förvaltning av utmätt fast egendom, om sakägarförteckning 
samt om kungörande av auktion och vad som har samband därmed tillåm
pas före lagens ikraftträdande, om försäljning skall äga rum först efter 
ikraftträdandet. 
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Har yrkande som aYses i il;) § eller :17 § :l mom. andra stycket förord
ningen 087;"1: 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom före nya lagens 
ikrafttriidmule framställts hos riitlen, äger horgenären fö det pröntt aY r~il

ten. Hålles i sådant fall bentkningssanunanlräde efter nya lagens ikraft
triidnnde, skall borgenären anmiila yrkandet senast Yid sammanlri:idet. 

3. Xya lagens bestämmelser om tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken till
lä mpas heträffande ränta, som enligt 24 § lagen ( ) om införande aY 
nya jordabalken i stället för sådant tillägg sk.all beräknas på kapitalbelop
pet av inteckning enligt iildre lag. 

4. Vid tillämpning av nya lagens bestämmelser anses fordran, för vilken 
fast egendom vid tiden för bevakningssammanträdet utan inteckning häftar 
enligt 11 kap. 2 § äldre jordabalken, såsom fordran som är förenad med 
panträtt. Därvid gäller att fordringen skall betalas kontant. Punkt H äger 
mols\·arande tillämpning på sädan fordran. 

:>. Enligt äldre bestämmelser intecknad ränta eller annan sådan fordran, 
som icke iir bestämd till kapilalet, upptages i sakägarförteclming enligt nya 
lagens regler om fordran med panträtt och beräknas därvid till det belopp 
som efler en räntefot av fem procent om året utgör fordringens värde på 
tillträdesdagen. Är fråga om Jiyränta, skall dock beräkningen ske med led
ning av ;3 § Jagen (1967: 531) om tryggande ay pensionsutfästclse m. m. 

ll. Nya lagens bestämmelser om nyttjanderätt, servilul och rätt lill elekt
risk kraft gäller också annan sådan särskild rättighet som på grund av upp
låtelse enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom. 

7. Skall ersättning ulgå till innehaYare av rätt till ~wkomsl eller annan 
förm[m som enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom och icke hihe
lu'tllcs vicl försäljning av egendomen, beräknas utdelning för det kapilahärde 
vartill förmånen i pengar eller varor efter ortens pris heriiknas 11ppgä på 
tillträdesdagen. I fråga om kapilalvärdcls beräkning äger dänid punkt 5 
motsnuan<lc li 1 liimpn i ng. 

8. Bestämmelserna i nya lagen om tomträtt gäller även vallenfallsriill som 
upplåtits enligt äldre beslämmelser. 

!l. Besliirnmelserna i 11 § nya lagen iiger icke tilliimpning i fråga om ut
tagande av höter, viten eller annan med hrott förenad påföljd, som inne
fattar belalningsskyldighet. och icke heller vi1l indrivning a\· vad som i 
mål eller iirenile vid domstol eller i ÖHigt i samband med rällegång h:tr 
11tgfrtt av allmänna medel och som enligt domstolens heslut skall Mcrgiil
das. 

10. Förekommer i lag eller annan förfatlnirig hänvisning till föreskrift som 
ersatts genom hestiimmclse i nya lagt'Il, Lillämpas i stället den nya hc
sliimmelsen. 
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2) Förslag 

till 

Lag 

om ändring ii utsökningslagen (1877: 31s.1) 

Härigenom förordnas i fråga om ulsökningslagen ( 1877: 31 s. 1) 1, 

dels .att 57, 79, 80 a, 81, 84, 85, 87, 88, 97-135, 142, 148, 149, 167, 168 och 
186 §§ samt 7 kap. skall upphöra att gälla, 

dds alt 39, 40, 48, 49, 51, 52, 56 a, 60 a, 62, 71, 74, 75, 77, 77 a, 78, 80, 82, 
83, 86, 88 c, sn, 91, 95, 139, 143, 144, 150, 151, 154, 156, 158-161, 166, 181, 
184, 198, 199, 201, 209, 210, 211, 213 och 218 ~S skall ha nedan angivna ly
delse, 

dels att i lagen skall införas sex nya paragrafer, 82 a, 88 cl, 91 a, 91 b, 140 a 
och 143 a §§,av nedan givna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

3!l § .~ 

Xr be!alningsskyldighel någon 
Magd, äge utmätningsman, utan sär
skilt bemyndigande, hos den tappan
de verkstiilla 11hniitning, iindå alt 
iindring i domen sökes. Ej må dock 
utmätning å unclerrätts dom ske förr 
än den vunnit laga kraft, diir den, 
som tappat, stiiller pant eller borgen 
för vad honom ålagt iir, så ock för 
skada, som genom uppehållet vållas 
kan, eller ock styrker, alt han, ti Il 
fullgörande av domen, hos Konung
ens befallningshnvande nedsatt pen
ningar, svarande mol vad dömt bli
vit; ej heller å hovrätts <lom, innan 

1 Senaste lnlclsl' aY 

Är betalningsskyldighel någon 
{tlagd, äge utmätningsman, utan sär
skilt bemyndigande, hos den tappan
de wrkställa utmätning, ändå att 
ändring i domen sökes. Ej må dock 
utmiilning å unclerrätts dom ske förr 
ån clt•n vtmnit laga kraft, där den, 
som tappat, stiiller pant eller borgen 
för vad honom ålagt iir, så ock för 
skada, som genom uppehållet vållas 
kan, eller ock styrker, all han, till 
fullgi>randc av domen, hos Konung
ens bcfallningshavande nedsatt pen
ningar, snuandc mot vad diimt bli
vit; ej heller å hoYrälts dom, innan 

57 § l!l17: 3Ci7 100 c ~ 1!lli7: HO 
7!l § 1 !Hi8: fl!J:i 101 ~ I !lfi7: HO 
80 a § 1967: 140 102 ~ l!ll2: 211 
81§l!l67:140 10:1~rn:rn:127 
84§1963:2fi:l 104~1%4:4-16 
85 ~ l!)G7: 84:1 105 ~ l!lG4: 446 
87 § l!l68: f\!J:I HHi ~-l!lfi7: 140 
88 ~ l!l55: 2ii4 107 ~ l!Jfi8: 6!1:1 
!li § l!lfl4: 441\ 108 ~ l!ll2: 211 
!18 § 1964: .J-41; lO!l ~ l!l12: 211 
!l!I § 191)4: 446 110 § l!l67: 534 
100 § 1967: 140 111§Hlfl8:1rn:1 
100 a § 19G7: 140 112 ~ I!J12: 211 

1 lil § 1!1fi7: 140 
114 § l!l21: 301 
115 § l!ll2: 211 
1lfi § l!ll2: 211 
117§l!lfl7:J.10 
118 § 1!112: 211 
I l!l § l!llii: 140 
120~1!)12:211 
121 § l!lfi7: 140 
122 § l!Jl2: 211 
123 ~ 1!!12: 211 
124 § l!l67: 140 
12;; § 1%7: 140 

12fi § l!lfi7: 140 
127 § 1!164: 441i 
128§1%7:140 
12!! § l!lfi7: 140 
1:l0 § l!ll2: 211 
I:ll § l!l1:1: 211 
1:12 ~ l!lfi7: 140 
133 § Hl30: 118 
I:-14 ~ l!ll2: 211 
1 :J;, § 1!112: 211 
142 ~ l!lli7: 140 
148 § 1!112: 211 
14!! ~ 1%7: 5:54 

1fi7 § l!ll 2: 211 
1G8 ~ 19fi8: 693 
7 kn p. 16!! § 191i4: 44fi 
i knp.170 § 1921: 301 
7 kap. 171 ~ l!l21: 301 
7 kap.172 ~ 1!!12: 211 
7 kap. Ii3 § l %4: 446 
7 kap. 174 § 1921: 301 
7 kap. 17;, ~ Hl12: 211 
7 kap.17li § l!l4fi: 814 
7 kap. 177 § l!l21: 301 
7 lrnp. 178 § 1!!21: 301 
181i § 1!124: 131 

100 b § 1967: 140 . 

• Senaste lydelse Hl·lti: 8lcJ. 
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(Xuvarande lydelse) 

den Ymrnil laga kraft, <lär gäldenii
ren slyrker alt ne<lsättning sketl, ef
ter ly nu är sagt. Visar efter utmiit
ning giildenären, alt nedsättning 
skett, och gäldar han tillika koslna
c!en för ulmiitningen och godsets 
vård ävensom, där tvångs{ örvaltning 
kommit till stånd, förvaltningskost
naden i den mån densamma ej gul-
dits av f astiglzetens avkastning, 
gångc utmätningen åter, där så ske 
kan. 

(Föreslagen lydelse) 

den vunnit laga kraft, där gäldenären 
styrker alt nedsiitlning skett, efter 
Ly nu är sagt. Visar efter utmiitning 
gäldenären, atl nedsiitlning skett, och 
gäldar han tillika kostnaden för ut
mätningen och godsets vård, gångc 
utmätningen åter, däi· s[t ske kan. 

Vad nedsatt---------- är föreskrivet. 

40 §.1 

Vad efter--------------- egendomens försiiljning. 
lJlmält lös -- - - - - - - - - - - 6 kap. sladga:s. 
Fast egendom, som ef ler i19 .§ iir 

utmätt, må siittas under tvångsför
ualtning ändå att domen ej vunnit 
laga kraft, där ej domstol, Jzos vilken 
talan mot domen iir anhängig, annor
lunda fiirordnar; dock iige borgenär 
<'j ly{ ta något av belzållninycn annor
ledes iin mol pant eller borgen. 

48 §.~ 

Skall någon för ,:erksti.illighct av 
dom eller eljest enligt denna lag stiil
la pant eller borgen, och är ej säkcr
hclen ay nderparten godkiind, vtude 
den prörnd av myndighet, hos vilken 
siikerhelen stiilles. Löftesmiin skola 
borga en fur alla oclz alla fiir en; för 
menighet eller för utländsk man, så 
ock i fall, varom i 95 och 123 .§§ siigs, 
skall borgas såsom f6r egen slmld. 
nr'n pant bjuder, vare, diir myndig
het, som den pröva skall, det före
skriver, pliktig att sätta panten iför
uar hos vederhäftig man, som åtager 

1 Scnastr Jydl'lse 1fl21: 301. 
' Senas le lydelse 1912: 211. 

Skall någon för nrkstiillighel av 
dom eller av annan anledning i Ht
sukningsmål stiilla pant eller borgen, 
och är ej siikerhcten ay vederparten 
godkänd, Yarclc elen prÖYad av myn
dighet, hos Yilken siikerhetcn ställes. 
Borgen får ej godkännas au myndig
heten, om ej borgensman svarar som 
för egen skuld och, om två eller flera 
lccknat borgen, de tillika s11am soli
dariskt. 
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(N1wanmdc lydelse) 

sig att den varda.: lVficssJ.:rift må om
händertagas av den, till vars säker
het den [fäller. 

Den, som l\.omwgens och kronans 
talan f örer, vare från säkerlzeis stäl
lande fri. 

(Fvreslagen lydelse) 

l\ronan, l~ommun, landstingskom
nwn, och komnwnalfvrb11nd belu·i
va ej ställa säl~erhet. 

49 §.1 

Tredskodom, varigenom helal- Tredskodom, varigenom hetal-
ningsskyldighet blivit den utt,blivne ningsskyldighet blivit elen uteblirnc 
parten ålagd, må, utan hinder av att parten ålagd, må, utan hinder av att 
återvinning sökts, vcrkstiillas såsom återvinning sökts, verkstii.llas såsom 
lagakraftvunnen, så vitt ej Tätten, lagakraftnmncn, så vitt ej riitlen, 
där talan om återvinning tLr an- där talan om återvinning är an
hångig, annorledes förordnar. hiingig, annorledes förordnar. Utmätt 

fast egendom får dock ej siiljas utan 
iigarens samtycke innan domen vun
nit laga kraft. 

Har talan - - -- - - - --- -- - - -- - målets återupptagande. 
Ej må - - - - - - - - -- - - - - - annorledes förordnas. 

51 §.1 

I fråga om vcrkstiillighet av utslag 
i lagsökningsmål, varigenom betal
ningsskylclighet blivit någon frlagd, 
giillc vad om tredskodom iir i 49 § 
första stycket stadgat. 

Har intecknad fordran fasi'sliillts 
till betalning ur fast cgenclom, må 
försäljning ej iiga rum förr iin laga 
kraft å utslaget kommit. Har Jämlikt 
169 .§ äskats, att egendomen skall 
sättas under tvångsförvalfning, må 
sådan uerkslälliglzet ske lltan hin-
der av att lindring i 11 !slaget sökes, 
så vilt eJ den domstol, diir talan är 
anlziingig, annorlunda f iirordnar: 
docl~ gälle om borgenärs rätt al't lyfta 
belzållningen vad i W § tredje styc-
ket för diir omförmält fall säys. 

I frå<>a om verkstiilli "het av ntsla« b ~ n 
i lagsökningsmål, rnrigenom hctal
ningsskyidighet blivit någon ålagd, 
giille vad om tredskodom är i Ml § 
1 mom. stadgat. 

Har riilten J"aststiillt att fordran 
skall utgå med särskild förmånsrätt 
i fast egendom, må försäljning ej 
utan iigarcns samtycke iiga rum förr 
iin laga kraft :'\. utslaget kommit. 

Har i------··-- ------·------- iiga rum. 
Om vcrkstiillighel- - - -- - - - - - ty fall. 

1 Senaste lydelse 1\Hli: 814. 
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(Nuvarande lydelse) (F6reslagen lydelse) 

52 §.1 

Har i----------------- eller vite. 
Huru beslut angående fördelning 

av köpeskilling för utmätt egendom 
och av medel, som inf futil under 
tvångsförvaltning, går i verkstiillig
het, diirom skils i 6 och 7 kap. 

Huru beslut angående fördelning 
av köpeskilling för utmätt egendom 
går i verkstiillighet, diirom skils i 6 
kap. 

56 a §.~ 

Om utmiitning.rnumnen i gäldenä
rens hemvist tager fast egendom på 
annan ,ort i mät, skall målet därefter 
överlämnas till utmätningsmannen i 
den orten för att i fortsättningen, i 
vad på utmiitningsman ankommer, 
liandliiggas av denne. 

Tages viss - - - - -- - - - - hemvist beslämmer. 
Innan ulmätningsman enligt 1 el-

ler 2 mom. skiljer sig från målet, 
skall han 11idtaga i 8;j .§' föreskriv-
na åtgärder. Anmiilan enligt 8.5 § 
1 mom. sker till iivere:rekulor diir 
egendomen är. 

60 a §.3 

Kan utmiitning av lös egendom ej 
genast verkställas, må utmätnings
mannen, om del finnes erforderlig!, 
siikersliilla ulmälningcn genom alt 
taga vård om egendomen eller med
dela sådant förbud, som stadgas i 
74 ~ eller 75 § 2 mom. för där av
sedda fall. Gäldenären må diirefter 
ej till men för borgenären förfoga 
över egendomen. Utmätningsmannen 
skall, om gäldenären ej är niirrnran
clc, skyndsamt underrätta honom om 

Kan utmätning av lös egendom ej 
genast verkstiillas, må u lmälnings
rnannen, om det finnes erforderlig!, 
siikerstiilla ulmiilningcn genom att 
Laga vård om egendomen eller med
clela sådant förhud, som stadgas i 
74 §, 75 § 2 mom. eller 91 a .§' för där 
avsedda fall. Giildeniiren må däref
Ler ej till men för borgenären förfoga 
över egendomen. Utmiitningsmannen 
skall, om gäldcniircn ej iir niirvaran
dc, skyndsamt un<lerriilta honom om 

åtgärden. åtgiirdcn. 
Åtgiirden må -- -- -- --- -- - --- -- - - åtgärden härns. 

' Senaste Iycklse HHi-1: 4rn. 
2 Senaste lydelse l9li7: 140. 
3 Senaste lydelse l!lG3: 2;i;). 
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(N11varandc lydelse.) 

Kostnaden för åtgärden sl.:all f 6r
skJ11ias av borgenären, om ntmiit
nin!Jsmannen begär det. 

(Föreslagen lydelse) 

62 §.1 

Yid utmätning - ---- - -- - - - - - - - - ej skiljas. 
Häftar på grund av inteckning .4.r fordran, för vilken utmiitning 

gäldenärens fasta egendom e.ller luft- skall ske f6renad med siirsldld för-
fartyg eller reservdelar till sådant månsrätt i giildeniirens fasta egen-

fartyg för fordran, för vilken 11tmiit- dom, luft{ ar tyg eller reservdelar till 
ning skall ske, eller iir fordringen sådant fartyg, skall den egendomen 
förenad med luftpanträtt i sådant först utmätas, om ej borgenären hell
fartyg, skall den egendomen först ut- re vill laga betalt ur annan egendom. 
mätas, om ej borgenären hellre vill Skall utmätning ske på en gång för 
taga betalning ur annan egendom. fleras fordringar, får borgeniir, för 
Skall utmätning på en gång ske för rnrs fordran viss egendom sålunda 
fleras fordringar får borgenär, för häftar, ej för vad därur kan utgå till 
vars fordran viss egendom sålunda förfång för annan borgeniir taga be
häflar, ej för vad därur kan utgå till lalning ur iivriga tillgångar. 
fiirfång för annan borgenär taga be-
talning ur övriga tillgångar. 

Endast om borgenären begär det 
fär utmiitning av fast egendom eller 
luftfartyg eller intecknade reservde
lar till sådant fartyg ske för annan 
fordran iin sådan, för vilken egendo
men på grund av intecknin,.7 häftar 
eller s.om. när fråga iir om luft{ ar tyg, 
iir förenad med lllftpantriiti i farty-
get. 

Endast om borgenären begiir det 
får utmiitning av fast egendom eller 
luftfarlyg eller intecknade reservde
lar till sådant fartyg ske för annan 
fordran än sådan som iir förenad 
med siirskild f r)rmånsriitl i egemlo-
men. 

71 §.!! 

Har någon - - ---- - - --- - -- - -- betalning förfallen. 
Har inteckning i fast egendom cl- Har inteckning i luftfartyg eller 

ler i luflfarlyg eller reservdelar till reservdelar Lill sådant fartyg blivit 
s~tdanl fartyg bliviL av iigaren till den av iigaren till den intecknade egendo
intccknade egendomen Wmnad s{t- men lämnad såsom pant, skall in
som pant, skall inteckningen icke ut- teckningen icke utmätas utan i stäl
mälas utan i stället den rät:c till an- Jet den riitt till andel i inteckningen, 
de! i inteckningen, som, efler ly siir- som. efter ly siirskill iir stadgat, må 

1 St•naste lydelst' l!J67: 1-10. 
• Sl'naste lydelse l U5:): 23-1. 
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(;Vuuarandc lydelse) 

skilt är: stadgat, må tillkomma giil
deniircn, tagas miit i den ordning 
74 § sladgar. 

( F6reslagen lydelse) 

tillkomma giildenären, tagas i mät 
den ordning som 7 4 § stadgar. 

Om 11tmiitning av ägarhypoteJ..: i 
fast egendom finnas besliimmelscr i 
fJ 1 a §. 

74 §.1 

Utmiitas penningar, skola flc om
händertagas aY utmälningsmanncn. 
JJ ed cl som giilde11iiren i utmiilnings
mäl inbetalar till utmätningsmannl'n 
iiro all anse som utmätta i målet, om 
ej betalningen skett med villkor 
.mm strider häremot. Lösören som 
utmiitas skola, när de ej efter vad 
som nedan siigs föras från stället, 
sättas i förvar 1Eirstädcs under ut
mätningsmannens försegling, eller, 
om han finner det i brist au tjänliga 
förvaringsrum eller a\' annan orsak 
ej lämpligen kunna ske, med hans 
insegel eller skriftligt anslag eller på 
annat sätt så ulmärkas att det up
penhart synes alt godset hlivit ut
mätt. Anses det ulmiitta ej kunna 
med siikerhcL lämnas på stället under 
gäldeniirens tillsyn, skall uhniit-
ningsmanncn låta 1lcl vårdas där av 
annan eller föras till annat sliille, om 
det kan ske och borgcniir f örskjnter 
nödig kostnad för g.odsets vård eller 
flyttning. 

Utm~ilas penningar, skola de om
hiinderiagas av utmätningsmannen. 
Lösören som utmätas skola, niir dt' 

ej efter va<l som nedan siigs föras 
från slället, siiltas i fiirrnr därstiides 
under utmälningsmannens förseg
ling eller, om han finner det i brist 
på tjänliga förvaringsrum eller av 
::urnan orsak ej lämpligen kunna ske, 
med hans inse~cl eller skriftligt an
slag eller på annat siitt så utmärkas, 
att det uppenbart synes att godsel 
blivit utmätt. Anses det utmätta ej 
kunna med säkerhet lämnas på stäl
let under gäldenärens tillsyn, skall 
utmätningsmannen låta det vårdas 
där m· annan eller föras till annat 
sliille, om det kan ske. 

Utmätes gäldeniirs - - - - -- -- -- - - att övergå. 
Skall ulmälning ske av den rätt till Skall ulmälning ske av den rätt till 

andel i inteckning, som, efter ty sär- andel i inteckning som tillkommer 
skilt är stadgat, tillkommer gäldenä- giildcniiren sasom ägare av intecknat 
ren såsom ägare av intecknade egen- luf lf11rlyg eller intecknade rescrvde
d,omcn, varde förbud inteckningsha- lar till sådant fartyg, varde förbud 
rn.rcn meddelat att till förfång för inteckningshavaren meddelat all 
den, till vilken i följd av utmätning- utan tillstånd av utmätningsmannen 

1 Senaste lydelse HlG8: 623. 
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(Nuvarande lydelse) 

en giildeniirens rätt kan komma alt 
6vergå, utlämna inteckningshand
lingen eller att på begäran av annan 
iin denne eller utmälningsmanncn 
uppvisa handlingen vid domstol för 
S(idant ändamål, som i 26 .~· förord
ningen angående in teckning i fast 
egendom eller 29 .~' lagen om inskriv
niny av riitt till luf Lfarlyg S(igs. För
hud, som nu sagls, skall tecknas å 
inteckningsh::mdlingcn, där icke den
na av inteckningshavaren i_iyerliim
nas till utrnätningsmannen fi>r att ar1 
honom uppvisas. Kostnaden för så
danl 11pp1Jisande ävensom för an
skaffande av siirskild intecknings
handling å den utmätta andelen i in
lcclmingen vare borgenären pliktig 
alt f i>rskjula, diir llfmiitningsman
JU'n det äskar. 

(Föreslagen lydelse) 

u llfönna inteckningshandlingen. För
hud, som nu sagts, skall tecknas å 
inteckningshandlingen, där icke den
na av inteckningshavaren överläm
nas till utmätningsmannen för det 
ändamål som anges i .'JO § lagen 
(1fJ55: 227) om inskrivning av rätl 
till lnf !fartyg. 

75 §.1 

Skall fordran 
Utmätes annan fordran Eller rät

tighet, tage ock ntmälning!:mannen 
i förvar handling, som tjänar till be
yj s om fordringen eller riit tigheten, 
där sådan handling finnes :i tt tillgå, 
och leckne i prolokollcl förbud för 
den, från vilken fordringen eller rät
tigheten skall utgå, atl girn något 
därav ut till annan iin ulmälnings
mannen eller den, till vilken i följd 
av utmiitningen gäldenärens rätt kan 
komma att övergå; och varcle sedan 
protokollet genom ulmätningsman
ncn tillställt den, Yilkcn förbudet 
meddelas skall; vare dock borgenä
ren pliktig att, diir ulmätningsman
nen det äskar, kostnaden för f örbu
dels delgivande förskjuta. 

1 Senaste lydelse Hl3G: 89. 

i förvar. 
Ulmäles annan fordran eller räl

lighet, lagc oek utmiitningsmannen 
i fönar handling, som tjänar till be
vis om fordringen eller rättigheten, 
cHir sådan handling finnes alt tillgå, 
ock tcckne i protokollet förhud för 
ilen, från vilken fordringen eller riit
tigheten skall utgå, att giva något 
diirav ut till annan· iin utmätnings
mannen eller den, till vilken i följd 
av utmiitningen gäldenärens riitt kan 
komma alt önrgå; och yardc sedan 
prolokollct genom ulmätningsman
ncn ti llstiillt den, vilken förbudet 
meddelas skall. 
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

77 §.1 

Då utmätning av lös egendom iir 
fullbordad så som sägs i 67 c § 1 
mom. eller 73-76 §§, njuter borge
niiren förmånsrätt i del utmätta ef
ter vad som stadgas i 17 kap. 8 § 
handclsbalken, såvitt ej utmätning
en enligt vad nedan sägs eller eljest 
går ålcr eller undanröjes. 

Då ulmälning av lös egendom är 
fullbordad så som sägs i 6 7 c § 1 
mom. eller 73-76 §§, njuter borge
nären förm{msriitt i det utmätta ef
ter vad som stadgas i f örmånsriitts-
lagen ( ) . 

Finner utmiitningsmannen - - - -- -- --- -- iigde rum. 
Om åtgärd------------ över utmiitningen. 

77 a §.'.! 

Har domstol eller lagsökningsdo
mare faststiillt intecknad fordran till 
betalning ur fast egendom, vare så 
ansett som hade egendomen blivit 
utmiilt. 

Har domstol faststiillt att fjjrfallcn 
fordran skall ntgå med särskild för
månsrätt i fast egendom, skall egen
domen anses utmiitt. 

78 §. 

\'id utmätning av Jz11s, tomt, jord 
eller valtenvCl'k må ej ett från annat 
så siindras, att det, som över är, var
der f iir iigaren onyttigt. Ej heller må 
vii:r:ande gröda, växande skog eller 
annat, som till fast egendom hör er, 
lagas i mät annorledes iin genom 11l

mäfning av egendomen eller nyttjan
derätt till jorden. 

Tillbehör till fastighet får ej tagas 
i miit annat iin genom utmätning av 
fastigheten. Rätt till vii.rnnde gröda 
eller annan ännu icke fallen avkast
ning som tillkommer nyttjanderätis
lzavare till fast egendom får ej tagas 
i mät för dennes skuld annat iin ge
nom utmätning av nyttjanderätten. 

80 §.3 

Fast egendom, som blivit utmätt, 
skall ntbjmlas till försäljning i den 
ordninu å kap. stadgar, där ej borge
nären begär tvångs{ örvaltning av 
densamma på sätt i 7 kap. sägs. 

Om försäljning av utmiitt fast 
egendom finnas siirskilda bestäm
melser. 

82 §.4 

överlåter någon sin fasta egendom Den som har lag{ art på fast egen-
fill annan, må, innan nye ägaren dom antages vara ägare till egendo-

1 Senaste lydelse 1968: 623. 
' Senaste l;,clclsc 1!l3i: ·152. 
3 ~;enastc lydelse 1921: 301. 
' Senasle lydelse 1968: 6D3. 
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(Nuvarande lydelse) 

siikt lagfart, iiverlåtel,•wn ej utgöra 
hinder för egendomens zzfm ätande 
för förre iigarens giild. 

Sökes å öuerlåtelse, som före ut
mätningen skett, lag{ art samma dag, 
då utmätningen verkställes, eiler sist 
å den allmänna rätlegångsdag för 

lagfartsärendcn, som näst efter fjor
ton dagar från utmiilningen infaller: 
då val'e ej uimiitningen g.'.illande 
emot nye ägaren, med mindre egen
domen på grund av inteckning häf
tar för fordran, som utsöke~, eller 
fordringen eljest iir sådan att, efter 
ly i lag i iivrigl stadgas, egendomen 
diirför häftar, ändå alt den J:ominit 
ur gäldenärens hand. Har auktion 
till egendomens försäljning blivit 
J.:11ngjord alt hållas innan den rätte
gångsdag, som nämnd är, inträffar, 
eller å samma dag, åliggc dock nye 
iigaren att f<Jre auktionen c)verlåtcl
sen anmäla och sin åtkomstlrnndling 
i lmmzdskrift eller besannad @skri{ l 
för a11 ktionsf örrättaren 11ppvfra. Sker 
ej sådan anmälan, vare utmä1'ningen 
emot nye iigaren gällande, ändå att 
lag{ art sökes å tid, som förut är sagd. 

G<Jres av nye iigaren anmälan, på 
siitt nu stadgat är, eller liar överlcl
telsen blivit för auklionsförrättaren 
kunnig innan · han utsatt dag för 

egendomens försäljning, skall, därest 
<Jverlåtelserz,.<; verkan mot utmätning

en är beroende därpå, alt lagfart 
kommer att sökas å tid, som ovan är 
sagd, azzktionsf örrätlaren låfo med 
försäljningen anstå till dess sig vi
sat, om lag{ arten sökes. 

Har <Jverlåtelsen omfattat räit till 
mdel i inteckning. som tillkom över-

(Föreslagen lydelse) 

men, om det ej styrkes att den tillhör 
annan. 

Tui.">t om äganderätten till fast 
egendom, varå gäldenären har lag

fart eller vartill han har fångesb.and
ling, ulg1:ir ej hinder mot Htmätning. 



Kungl. Maj:ts proposition nr 20 år 1971 473 

(Nuvarande lydelse) 

låtaren såsom ägare av intecknade 
egendomen, åligger det nye ägaren, 
där han vill freda andelen från ut
mätning för förre ägarens gäld, att 
söka lag[ art å överlåtelsen och göra 
anmälan såsom i 2 mom. sägs, och 
skall vad i 3 mom. stadgas äga mof
.rnarande tillämpning. 

(Föreslagen lydelse) 

82 a §. 

Om dcn fiirmånsrält 11imiif11ing 
al! fast <'gcndom medför skils i 17 
kap. fJ ~': lwndelsbalken. 

Beror överlåtelse av fast egendom 
av villkor som ännu eJ är uppfyllt, 
utgör överlåtelsen ej 11inder mot ut
mätning av egendomen för fordran 
hos överlåtaren. Utmätningen om( al
tar i sådant fall även överlåtarens 
rätt mot den som f örviirvat egendo
men. V ppfylles villl.:oret, gäller ut
mätningen därefter endast överlåta
rens riitt mot förvärvaren. 

Utmätning av fast egendom får 
även äga rum för fordran lws den 
som förvärvat egendomen, fastän 
Izans förvärv beror au 11illkor. Går 
gäldeniirens f örväm åter, omfattar 
utmätningen därefter endast den 
riitt som han i sådant fall har mot 
den som överlät egendomen. 

Utmiitni11g av fast egendom iir 
fullbordad niir beslut därom medde
lats och medför diiref ler f örmimsrätt 
enligt förmånsriittslagen ( ). 

I fall som avses i 82 a .lf skall den 
andra parten underrättas och för
bud meddelas honom att betala eller 
återbetala hjpeskilling eller utge an
nat som omfallas a/J 11tmiitningen till 
annan än 11imiitning.mwnnen eller 
6verexeb1lor, om målet är anhängigt 
där. När förblldet sålunda delgivits 
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(N1warande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

den som auses med det, iiger 77 .~· 

motsvarande tillämpning. 

86 §.1 

Har borgenären, när intecknad 
fordran fastställts till betalning ur 
fast egendom, icke sist två månader 
efler det beslutet vann laga kraft be
gärt försäljning eller tvånrp'förvalt
ning av egendomen, förfaller den ver
kan som beslutet enligt 77 a § med
fört. 

Borgeniir, som hcgiir försäljning, 
iir pliktig alt förete lagakraflbevis 
samt i huvudskrift den handling p:l 
grund varav betalning blivit ~;ökt. Ef
terkommer han ej föreliiggande hiir
om, avskrives framsliillningen. 

I mål om ulmiitning skali' utmiit
ningsmannen skyndsamt vidiaga vad 
på honom anl.:omm1·r för ali 11tmiif
ningen skall verkställas. Sdvitt möj
ligt skall 11lmiitningsförrättning hål
las inom fyra veckor från det utmät
ningsmannen mottog de i :>4, 54 a el
ler 55 § nämnda handlingarna. Liim
nar horgeniiren anstånd med utmät
ningen och fortfar anståndet utöver 
sex månnder från niimnda tidpunkt, 
iir ansökningen förfallen. 

Sedan utmätning skett, åligger det 
utmälningsmanncn eller, om målet 
är anhängigt hos övere.rel.:m'or, den
ne att utan oniidigt uppehåll vidtaga 
erforderliga åtgärder för att försälj
ning skall komma till stånd'. Om e] 
hinder möter eller uppskov medde
las enligt vad nedan stadgas, .<:kall 

1 Senaste lydc· lsl' 19G:l: 2S5. 

Har borgenär, när fordran fast
stiillls alt utgå med särskild förmåns
riitt i fast egendom, icke senast två 
mtmader efter det besln let vann laga 
kraft begärt försäljning av egendo
men, förfaller den verkan som be
slutet enligt 77 a § medfört. 

Burgcniir, som begär försiilj ning. 
är pliktig att förete lagakraftbevis 
samt, i fvrekommande fall, i huvud
skrift den handling på grund varav 
betalning blivit sökt och pantbrev i 
fastighet. Efterkommer han ej före
läggande härom, avskrives framställ
ningen. 

Utmätningsförrältning skall om 
möjligt hållas inom fyra veckor från 
det att uhnätningsmannen mottog 
de handlingar som anges i 54-, 54 a 
elkr :-1:> §. Liimnar borgenären an
sttuul metl utmiitningen och fortfor 
anståndet 1foer sex månader från 
mot!agandet ap llandlingarna, iir an
s1:ikningen förfallen. 

Utmätt lös egendom bör säl}as 
inom två månader .från utmätningen. 
om l~j hinder möter eller 11tmiitnings
manne11 eller, om målet är anhängigt 
hos ii11ere.rek.11tor, denne på begäran 
ger anstånd. Beträffande fartyg som 
a.uses i 94 § skall dock gälla en tid a1J 
fyra månader frän utmätningen. 
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(Nu1Jarande lydelse) 

f öuäljning ske i11om två månader 
från nfmätninge11; dock sl.-all beträf
fande fast egendom, far tyg som sägs 
i 94 .§, lllftf ar tyg och intecknade re
servdelar till lllftfartyg i stället giil
la en tid av fyra månader från ut
mätningen eller, när intecknad ford
ra11 fastställts till betalning nr fast 
egendom, från det fäuäljning ao 
egendomen begiirdes. 

!\an au siirskild anledning antagas 
att 11tmiitt egendom kommer att siil
jas till 11nderpris eller finnes, att 
gäldenären av sr"irsldld orsak huvud
sakligen utan egen skuld råkat i be
talningssvårigheter som kunna an
tagas vara au till{ ällig natur, eller 
ära elJest synnerliga skäl till upp
skov, iiger 11tmiitningsmannen eller 
6vercxelmtor, hos vilken målet är an
liängigl, medgiva uppskov med för
siilJningen på viss tid, såframt icke 
borgenärens riilt till betalning även
tyras eller hans rätt elJest otillbörligt 
åsidosiittes. Uppskov som nu sagts 
må eJ utsträckas utöver sex måna
der från den tidpunkt som angivits 
i 2 nwm. :lledgivandet må förenas 
med särskilda villkor och, om anled
ning fiJrekommer diirtill, återkallas. 

övere.ulwtur äger, därest före
liggande omständigheter påkalla det, 
förordna om ytterligare uppskov med 
f örsiiljningen. Det åligger utmäl
ningsman att, om skiil till sådant 
11ppsko11 förekommer i ett av honom 
handlagt mål, göra anmälan diirom 
ho.<: iJocre.rekutor. 

Lämnar borgen;;ren anstånd med 
försälJningen och fort{ ar anstdndel 
uWvcr sex månader från den tid-

(Föreslagen lydelse) 

/\ nstånd med försäljning får bevil
jas på begäran av borgenären eller 
gäldenären. På begäran av gäldenä
ren får anstånd beviljas endast om 
borgenären medger det eller särskil
da skäl föreligga. Utan synnerliga 
skäl får anstånd ej beviljas utöver 
sex må11ader eller, beträffande far
tyg som avses i 94 .§, ett år från ut
mätningen. 

I fråga om tid för försäljning au 
luf /fartyg och intecknade reservdelar 
till luflfartyg eller av fast egendom 
finnas särskilda bestämmelser. 



Kungl. ilfaj:ts proposition nr 20 år 19i1 

(Nuvarande lydelse) 

punkt som angivits i 2 mom., skall 
utmätningen gå åter eller, nrir ford
ran f astslälits till betalning ur fast 
egendom, den verkan varom i i7 a .§ 
sägs förfalla. 

Sedan tid för anstånd eller 11pp
:;/.:ov gått till ända, skall utmiitnings
man eller övcre.relmtor, hos vilken 
målet är anhängigt, självmant före
t aga detta. 

(Föreslagen lydelse) 

88 <l §. 

Om sökandens fordran oclz den 
kostnad för vilken denne svarar be
talas innan den utmätta egendomen 
sålts, förfaller frågan om egendo
mens f örsiiljning. 

Medel som gäldenären i målet be
talar till utmätningsmannen anses 
utmätta i målet, om ej betalningen 
skett med villkor som strider här
emot. Om målet är anhängigt hos 
övere:rekutor, gäller detsamma i f rå
aa om medel som betalas till denne 
eller till 11tmiiini"ngsmannen. 

89 §. 1 

Fiirsiiljning U\' utmiitt •!gendom 
sknll ske på offentlig anklio~1 utom i 
fall som avses i 96 a §. 

Fiirsiiljning av utmätt fos egen
dom skall ske p:i offentlig auktion 
11lom i fall som avses i 96 a §. 

Om försäljning - - - - - -- -- - -- siirskild lag. 

91 §.1 

Kungörelse om - ·· - - -- -· ·- - - - - - är sagd. 
Har giildeniiren tillkommande riltt Har giildeniiren tillkommande rätt 

lill andel i inteckning i hans fasta Lill andel i inteckning i hans luftfar
cgendom eller i hans luftfartyg eller tyg eller därtill hörande reservdelar 
diirtill hörande reservdelar :blivit ut- blivit utmiitt, !åte ulmätningsman-
miilt, låte uhnälningsmannen an
skaffa särskild inteckningshandling 

1 Senaste lydl'lse 19ti7: 140. 

nen anskaffa siirskild intecknings
hamlling å det giildeniircn Lillkom-
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å clct gälclcniircn tillkommande be
loppet, d~ir laga hinder däremot icke 
möler; skall sådan handling anskaf
fas, må ej förr än det skelt kungörel
se om auktionen ulfiirdas. Skall för
säljning ske ay inteckningshandling, 
vilken tagils i mät hos någon, som 
enligt handlingen är personligen an
svarig för det däri förskrinrn belop
pet, åligger det ulmiilningsmannen, 
där ej med giil<lenärens samtycke 
handlingen säljes med bibehållande 
av hans ansvarighet, att, innan hand
lingen utHimnas lill köparen, förse 
densamma med påskrift, varigenom 
gäldeniiren frikallas från ansvarig
het. 

(Föreslagen lydelse) 

mande heloppel, diir laga hinder där
emot icke möter; skall sådan hand
ling anskaffas, må ej förr än det 
skett kungörelse om auktionen ut
fiirdas. Skall försiiljning ske av in
teckningshandling, vilken tagits i 
miil hos någon, som enligt handling
en är personligen ansvarig för det 
diiri förskrivna beloppet, åligger det 
ulmätningsmannen, där ej med gäl
denärens samtycke handlingen säl
jes med bibehållande av hans ansva
righet, att, innan handlingen utläm
nas lill köparen, förse densamma 
med påskrift, varigenom gäldenären 
frikallas frfrn ans\'arighet. 

Skall farlyg -- - - - - - - -- -- --- -- -- - - - -- - ske kan. 
Vid försiiljning ---- - -- -- - - - - - - - - med flygpost. 
Om egendom - - - - - - -- -- - - - -- - - genast siin<las. 
Är fråga - - - - - - - - - - angående \'erksamhctcn. 

91 a § 

Utmiiles iigarlzypolek som avses i 

6 kap. 9 §'jordabalken, skall pantbre
vet tagas i {örnar eller, om annan än 
fa.~tighrtens ägare innelzar pantbre
vet, förbud meddelas innelzavarcn 
att utlämna det utan tillstånd av ut
mätningsmannen. Niir detta skett, 
iigcr 77 §'motsvarande tilliimpning. 

Den fas ta egendom vari ägarhypo
teket gäller s/;all tagas i ansprål~, om 
borgenären yrkar det inom en månad 
från det att beslut om utmätning au 
iigarlzy potcl.:et meddelades. När ut
mätningsmannen meddelat beslut om 
att den fasta egendomen tages i an
språk, anses egendomen utmätt. Om 
borgeniircn ej inom nämnda lid yr-
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kal att den fasta egendomen tages i 
anspråk eller yrkande därom åter
kallas, skall det utmätta ägarhypo
teket pantförskrivas till honom en
ligt 91 b §. 

Råder tvist huruvida gäldenären 
har ägarhypotek, får utmätnings
mannen före lägga borgenären att in
om en månad efter det att f öreläg
gandet delgi11its honom hos den rätt 
som anges i 10 kap. 10 .§ rättegångs
balkcn för di.ir avsedda fall vi.leka ta
lan mot fastiglzetens ägare och den 
som bestrider dennes rätt. Beslut att 
fastighet skall tagas i anspråk får ej 
meddelas innan tvisten blivit avgjord 
genom dom ·som vunnit laga kraft, 
om ej ri.itten förordnar annat. 

Försummar borgenären att iakt
taga vad som sagts nu och är talan 
i saken ej väckt av annan part, går 
utmiitningen åter. 

91 b §. 

Pant{ örskrivning av ägarhypotel.: 
sker genom att utmätningsmannen 
till borgenären utfärdar bevis att 
pantbuvet utgör pant för dennes 
fordran oclz <iver/ämnar pantbrevet 
till honom eller, om annan än fastig
hetens iigare innehar detta, under
rättar innehavaren om pant{ örskriv
ningen. I underrättelsen skall anges, 
att innehavaren ej får utlämna hand
lingen till skada för borgenären . 
. 4garhypotek som tillkommer ägare 
av andel i fastighet får ej pantfiJr
skrivas f iir sig. 
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95 §.1 

Den, som---------------- ånyo utropat. 
Vad av -- -----------------till godo_ 
Varder ej sist å det sammanträde, 

varom förut är sagt, köpeskillingen 
till fullo gulden eller anstånd liimnat 
efter ty nyss är sagt, vare köpet ogillt 
och besörje genast auktionsförrätta
ren, att fartyget varder till försälj
ning ånyo utlyst, som i 90 och 91 §§ 
sägs. Går fartyget vid nya utropet till 
mindre än den förra köpeskillingen 
med laga ränta därå från den dag, då 
betalning sist lJorl ske, crsätle förre 
köparen skillnaden; går farlygeL till 
mera, haYC förre köparen ej rätt till 
överskottet. Kostnaden för senare 
försiiljningen skall ock av förre kö
paren giildas, där den ej kan genom 
överskolt å köpeskillingen gottgöras . 
.:ir pant eller borgen ställd för köpe
sJ..:illingen, låte auktions{ örrättaren, 
där sådant erfordras till gäldande av 
vad fi.irre köparen utgiva bör, oför-
dröjligen försälja panten i den ord-
ning, som om utmätta lösören stad-
gas, eller utsöka borgensförbindelsen 
hos foftesmamzen. 

Varder ej sist å det sammanträde, 
varom förut är sagt, köpeskillingen 
till fullo gulden eller anstånd lämnat 
efter ty nyss är sagt, vare köpet ogillt 
och besörj e genast auktionsförriitta
ren, att fartyget varder till försälj
ning ånyo utlyst, som i 90 och 91 §§ 
sägs. Går fartyget vid nya utropet till 
mindre än den förra köpeskillingen 
med laga ränta därå från den dag, då 
betalning sist bort ske, ersätte förre 
köparen skillnaden; går fartyget till 
mera, have förre köparen ej rätt till 
överskottet. Kostnaden för senare 
försäljningen skall ock av förre kö
paren gäldas, diir den ej kan genom 
överskott å köpeskillingen gottgöras. 

Varder köpeskillingen - - - -- - - -·- gälden öwrtagil. 

139 §.2 

Borgenär som, när lös egendom nt
miittes för annans fordran, hade 
panlräll i egendomen ulan alt ha den 
under panträtt i handom eller som 
iigde riilt att kvarhålla egendomen 
till säkerhet för sin fordran, är be
rättigad att få betalning ur köpeskil
lingen enligt vad som anges nedan, 

1 Senaste lydelse 1917: :!07. 
' Srnaslr lyrklsr Hlö7: HO-

Borgenär som, när lös egendom ut
mättes för annans fordran, hade 
panträtt i egendomen utan att ha den 
under panlriitt i handom eller som 
ägde rätt att kvarhålla egendomen 
till säkerhet för sin fordran, är be
rättigad att få betalning ur köpeskil
lingen enligt vad som anges nedan, 
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såvida han framslälll yrkande där
om före auklionen eller, om egen
domen sålts under hand, före köpe
skillingsfördelningen. Svarar utmätt 
egendom för företagsinteckning, äger 
inteckningshavaren erhålla belalning 
ur köpeskillinge1i, om han framställt 
yrkande diirom inom tid S•Jm nyss 
angivits. Vad sist sagts gäller dock 
ej i den mån sådan betalning måste 
anses obehövlig för att trygga inteck
ningshavarens och efterföljande in
teckningsharnres riitt. Vid prövning
en härav skall hänsyn tagas även till 
sådan egendom som giildcnären på 
annat siilt iin genom företagsinteck
ningen ställt som siikerhet för in
teckningshavarens fordran. Skall un
der konkurs farlyg eller gods i far
tyg eller i lnftfarlyg siilja~; utmät
ningsvis, äger även horgeniir som för 
sin fordran har förmånsriitt enligt 
17 kap. 4 § lwndelsbalken riilt att er
hålla betalning ur köpeskillingen, 
om han frnmstiiller yrkande diirom 
före auktionen. 

(Föreslagen lydelse) 

såvida han framslällt yrkande diir
om före auktionen eller, om egendo
men sålls under hand, före köpe
skillingsfördelningen. Svarar utmätt 
egendom för företagsinteckning, iiger 
inteckningshavaren erhålla betalning 
ur köpeskillingen, om han framslällt 
yrkande därom inom tid som nyss 
angivits. Vad sist sagts giiller dock 
ej i elen mån sådan belalning måste 
anses obehövlig för att trygga inteck
ningshavarens och eflerfölj ande in
teckningshavares rält. Vid prövning
en häray skall hiinsyn tagas även till 
sådan egendom som gfildenären pcl. 
annat sätt än genom förelagsinteck
ningen ställt som säkerhet för in
teckningshavarens fordran. Skall un
der konkurs fartyg eller gods i far
tyg eller i luftfarlyg säljas utmät
ningsvis, äger iiven borgenär som för 
sin fordran har förmånsriitt enligt 
10 eller 11 § f örmånsriittslagen 
( rält alt erhålla betalning 
ur köpeskillingen, om han framstäl
ler yrkande därnm före auktionen. 

Har fartyg - - - - - -- - - - - tid inneslår. 

140 a §. 

Har far tyg sålts efter nytt utrop 
i fall som avses i !J5 § och är förre 
inroparen ersältningsskyldi9, shall 
ersiitlningsbel.oppet fördelas ti/li!.:a 
med köpeskillingen, om det betalats 
av inroparen eller indrivits. 

14;~ §.1 

Ha medel influtit 9enom siirskild 
försäljning av tillbehör eller såsom 
avkastning av fast c9endom, skall så-

• Smaste lyddse 1967: UO. 

När fasti9Izet sålts pä allktion, för
delas köpeskillin9en, beliålleIZ avkast
ning oclz andra iIZfl11tna medel i en-
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dan tillgång fördelas samtidigt med 
köpeskillingen för fastigheten. Har 
i fall, som auses i 9.'5 eller 130 §, far
tyg eller fast egendom försålts efter 
nytt zztrop och är förre inroparen 
skyldig att utgiva ersättning, skall 
ersättningsbeloppet, såvitt detsamma 
guldits av honom eller in{ lut it ge
nom försäljning av pant eller utsö
kande av borgen, fördelas tillika med 
köpeskillingen. 

Har försäljning av fastighet icke 
kommit till stånd, skall sammantrii
de för fördelning av tillgång 'Sam nu 

angivits hållas på tid som f öreskri
ves i 14-2 § eller, om auktion icke hål
lits, så snart som möjligt. Behållen 
avkastning skall fördelas enligt de 
grunder som i 7 kap. föreskrivas för 
fördelning av medel vilka influtit un
der tvångs{ örualtning. Ersättnings
belopp som avses i 1 mom. andra 
punkten skall, sedan kostnaderna för 
för{ aran det betalats, användas till 
betalning av utmätningssökandens 
fordran. Uppstår överskott, skall det 
fördelas på samma sätt som nyss an
givits om avkastning. 

Sammanträde enligt 2 mom. skall, 
när auktion ej hållits, kzzngöras på 
sätt föreskrives i H2 § 2 mom. andra 
pzznkten. 

16 Riksdagen 1971.1 sam!. Nr 20 

(Föreslagen lydelse) 

lighet med sakiigarförteclmingen, om 
det ej framgår att fordran zmdersti
ger vad som upptagits i förteckning
en. Om fordran eller kostnad, som 
bort upptagas i förteckningen om 
den blivit anmäld i tid, har anmälts 
senare, får betalning utgå av åter
stoden. 

Har 11tmiitt fastighet sålts under 
hand, sl.:all köpeskillingen och andra 
tillgängliga medel fördelas i första 
hand enligt köpeuilll.:oren och i öv
rigt enligt de grunder som gälla för 
11 pprättande av sakägarförteckning. 

A. vbrytes förfarandet innan utmätt 
fastighet sålts, fördelas tillgängliga 
medel enligt 1 m,om., om bevaknings
sammanträd e hållits och fördelning 
äger rnm på den dag 1som kungjorts 
tidigare. I annat fall fördelas medlen 
enligt de grnnder som giilla för upp
rättande azJ sakiigarförteckning. Vid 
fördelningen gäller att annan borge
när än sökanden har rätt att få be
talning endast för ränta och kostna
der, om hans fordran är förenad med 
panträtt på grund av inteckning och 
panträtten ej skall upphöra till följd 
av försäljning av tillbelzör. 

I fall som avses i 2 mom. skall 
f ördelningssammanträde hållas så 
snart som möjligt. Det skall utlysas 
minst två veckor i förväg på lämp
ligt sätt. Sakägarna skall, niir skäl 
föreligga därtill, uppmanas att anmä
la sina anspråk senast vid samman
trädet. Detsamma gäller i fall som 
avses i 3 mom., om ej bevaknings
sammanträde hållits och fördelnings
sammanträde äger rum på den tid 
som tidigare kungjorts. 
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Möter hinder att verkställa fördel
ning på utsatt sammanträde, skall 
nytt sammanträde hållas så snart 
som möjligt och, om dagen ej genast 
bestämmes, på lämpligt sätt kzmgö
ras minst två veckor i fc>rväg. 

143 a §. 

Om säkerhet för handpenning 
ställts hos överexelwtor och ogulden 
del av köpeskillingen ej betalas se
nast på bestämd dag, skall överexe
kutor göra bruk av säkerheten, om 
det behövs för betalning av vad för
re köparen skall zztge. Säkerheten 

1skall därvid tagas i anspråk på det 
sätt som finnes ändamålsenligt. Pant 
får säljas i den ordning som gäller 
för utmätt lös egendom. Borgen 
får utsökas. överexekutors beslut i 
nämnda hänseenden får omedelbart 
verkställas. 

Bestämmelserna i 1 mom. äga mot
svarande tillämpning, när sakägare 
har lämnat säkerhet för belopp som 
skall fördelas samtidigt med köpe
skilling. 

144 §.1 

Vid sammanträde, varom förut 
är sagt, avgive förri:ittningsmannen 
redogörelse dels för den tillgång, som 
skall fördelas, dels ock för de ford
ringar, för vilka anspråk på betal
ning ur köpeskillingen blivit anmält 
eller utdelning ändock må beräknas; 
skolande, där fråga är om fast egen
dom, borgenärsförteckningen därvid 
lända till efterrättelse. Därefter äge 
tillstädcsvarande borgenärer samt 
gäldenären, där han när äi·, att an-

1 Senaste lydelse 1912: 211. 

Vid sammanträde, varom förut 
är sagt, avgive förrättningsmannen 
redogörelse dels för den tillgång, som 
skall fördelas, dels ock för de ford
ringar, för vilka anspråk på betal
ning ur köpeskillingen blivit anmält 
eller utdelning ändock må beräknas. 
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draga vad de till bevakande av sin 
rätt akta nödigt. 

(Föreslagen lydelse) 

150 §.1 

Skall ur köpeskillingen för utmät
ningsvis såld lös egendom utdelning 
ske för fordran, som icke iir förfal
len och därå ränta icke skall gäldas 
före förfallodagen, eller ock allenast 
för ränta eller annan dylik fordran, 
som ej är till kapitalet bestämd, var
de fordringen beräknad efter de i 
110 §stadgade grunder. 

Skall ur köpeskillingen för utmät
ningsvis såld lös egendom utdelning 
ske för fordran, som icke är förfal
len och därå ränta icke skall gäldas 
före förfallodagen, varde fordring
en beräknad till det belopp som efter 
f cm procents årlig ränta utgör dess 
värde vid fördelningen. Motsvarande 
gäller, om utfäst ränta är lägre än 
f cm procent. 

Till vilka--- - - - - - - -- i sjölagen. 

151 §.2 

Är fråga om fordrans eller för 
fordran beviljad intecknings giltig
het beroende på särskild prövning 
eller avgjord genom beslut, som ej 
vunnit laga kraft, eller är inteck
ning för fordran sökt men ej bevil
jad, varde vad å fordringen enligt 
f örmånsrättsordningen belöpa kan 
vid fördelningen avsatt, intill dess 
frågan om borgenärs rätt blivit slut
ligen avgjor:d. 

Är fråga om fordrans eller inteck
nings giltighet beroende på särskild 
prövning eller avgjord genom beslut, 
som ej vunnit laga kraft, eller är in
teckning sökt men ej beviljad, varde 
vad å fordringen enligt förmånsrätts
lagen ( ) eller inteckningen 
belöpa kan vid fördelningen avsatt, 
intill dess frågan om borgenärens 
rätt blivit slutligt avgjord. 

Finnes eljest - - - - - - - - honom fritt. 
Är fordran - - - - - - - - eller förfallit. 

154 §.3 

Klander mot utmätningsmannens 
fördelningsförslag eller överexeku
tors beslut i fördelningsfråga gälle ej 
för annan än den, som klandret 
väckt. 

1 Senaste lydelse 1928: 164. 
• Senaste lydelse 1946: 814. 
• Senaste lydelse 1912: 211. 

Bifalles talan mot utmätningsmans 
fördelningsförslag eller överexeku
tors beshit i fördelningsfråga, gälle 
det till förmån iiven för den som ej 
själv väckt sådan talan. 
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15() §.1 

,"i.r auktion på utmätt fast fgendom 
överklagad, får ej utan köparens 
medgivande utdelning ur köpeskil
lingen lyftas annat iin mot pant eller 
borgen. Niir tillbehör till fastighet 
sålts för sig, skall vad som nu sagts 
äga motsvarande tillämpning beträf
fande utdelning ur köpeskillingen för 
tillbehöret intill dess tiden för klagan 
över försäljningen utgått eller förd 
klagan blivit prövad. 

När utmätt fast egendom sålts, får 
ej utan köparens medgivande utdel
ning ur köpeskillingen lyftas annat 
än mot pant eller borgen innan för
säljningen vunnit laga kraft. När 
tillbehör till fastighet sålts för sig, 
äger vad som nu sagts motsvarande 
tillämpning beträffande utdelning ur 
köpeskillingen för tillbehöret. 

158 §.2 

Belopp, som jämlikt 151 § blivit 
vid fördelningen avsatt föi" någon 
borgenärs fordran, skall ofördröjli
gen i riksbanken nedsättas på sätt 
särskilt är stadgat. Har borgenärens 
anspråk blivit godkänt genom dom 
eller utslag, som ej vunnit laga kraft, 
vare han dock berättigad al't belop
pet mot pant eller borgen lyfta. I an
nat fall må på överexekutors pröv
ning ankomma, huruvida l1eloppet, 
innan fråga om rätt därtill blivit av
gjord, må mot pant eller borgen lyf
tas, vare sig av den borgenär, för 
vilken det blivit avsatt, elle.r av an
nan, vilken på grund av bestämmel
se, varom i 152 § siigs, medlen fam
na tillfalla. 

Belopp som blivit avsatt enligt 
151 § får lyftas av borgenären mot 
pant eller borgen, om hans anspråk 
godkänts av domstol, utfln hinder av 
att avgörandet ej vunnit laga kraft. 
I annat fall kan överexekutor tillåta 
borgenär, för vilken beloppet blivit 
avsatt, att lyfta det mot pant eller 
borgen eller, om denne ej vill lyfta 
beloppet, ge sådant tillstånd för an
nan som medlen enligt 152 § famna 
tillfalla. 

159 §.3 

Medel, som vid köpeskillings för
delning blivit borgenär tilla~·da, men 
icke av honom lyftas, skola i riks
banken nedsättas på sätt särskilt är 
stadgat. 

Är utdelning - - - - - - - - - kunna tillfalla. 
1 Senaste Ivdelse 19Gi: HO. 
• Senaste lydelse 1912: 211. 
a Senaste lydelse 1917: 307. 
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160 §.1 

Medel, som jämlikt 158 och 159 §§ 
skola i riksbanken nedsättas, må, där 
någon rättsägare det äskar, insättas i 
banldnrättning, som av överexelwtor 
godkännes, för att där mot ränta in
nestå, under den tid överexelmtor 
bestämmer; och komme räntan den 
borgeniir till godo, som finnes till 
medlen berättigad. 

Medel som influtit i utsökningsmål 
sk,ola utan dröjsmål insättas i banl• 
mot ränta. Föreligger anledning an
taga att utbetalning kommer att ske 
inom två veckor från det medlen in
flutit, behöver insättning i bank dock 
ej ske. 

Räntan på belopp som innestår för 
borgenärs räkning tillkommer borge
nären. 

lGl §.2 

Niir betalning utfallit på fordran, 
för vilken egendomen häftar på 
gmnd av inteckning, skall anteck
ning där,om göras på intecknings
handlingen, när denna företes för 
lyftning av inteckningshavaren till
l~ommande belopp. 

När betalning skall lyftas i utsök
ningsmål, 1skall iakttagas vad som i 
allmänhet gäller om skyldighet för 
borgenär att förete eller återställa 
fordrings be vis eller säkerliet som 
lämnats för fordran. 

Pantbrev i fast egendom som ut
gör säkerhet för fordran varå betal
ning utfallit skall företes även om 
borgenären icke är skyldig att åter
sliilla panten, om ej undantag med
gives. Detsamma gäller skuldebrev 
som är intecknat i annan egendom, 
när skyldighet att förete eller åter
ställa skuldebrevet ej följer av 1 
mom. 

När den som förvärvat fast egen
dom åberopar överenskommelse med 
borgenär om avräkning på köpeskil
lingen, äga 1 och 2 mom. motsvaran
de tillämpning vid överexekutors 
prövning av överenskommelsen. 

166 §.3 

Medel, som till utmätningsman in
flutit och borgenär tillkomma, skola, 
utom i fall, som i 159 §sägs, hos ut-

1 Senaste lydelse 1912: 211. 
• Senaste lydelse 1967: 140. 
1 Senaste lydelse 1917: 307. 
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mätningsmanncn hållas borgenären 
tillhanda under två veckor från den 
dag borgenären äger rätt att med
len utfå. Varda medlen ej under den
na tid av borgenären lyftade, skola de 
of ördrö jligcn av utmätningsmannen 
i riksbanken nedsättas på ~·ätt sär
skilt är stadgat; och äge utmätnings
mannen sedermera att med beviset 
om nedsättningen till borgenären re
dovisa. Där fordrings bevis, som för 
utmätnings vinnande blivit av bor
genär avlämnat, bör efter målets 
handläggning till honom återställas, 
skall handlingen hos utmätnings
mannen hållas borgenären till handa 
under den tid, som ovan sagts; och 
gälle i övrigt om sådan handling vad 
nyss är om influtna medel stadgat. 

Försummar borgenär att u.r utmätt 
egendom taga betalning, have ej rätt 
till ränta från den tid det av honom 
berott att betalning njuta, där ej på 
gr.und av stadgandet i 160 § sådan 
ränta må honom tillkomma. 

Har någon fått lyfta köpeskillings
medel, innan frågan om bättre rätt 
därtill blivit slutligen prövad, och 
finnes han sedan pliktig att det lyf
tade eller någon del därav återbära, 
gäl de ränta efter sex för hundra om 
året. 

(Föreslagen lydelse) 

Om någon i annat fall än som av
ses i 159 § fått lyfta medel innan 
frågan om biittre rätt därtill blivit 
slutligt avgjord och han blir skyl
dig att helt eller delvis återbära med
len, skall han betala sex procents år
lig ränta till den betalningsberättiga
de. 

I fall som avses i 159 § är den som 
lyft medlen ej skyldig att, om borge
nären anmäler sig, betala ränta för 
längre tid än från det att utmätnings
mannen eller överexekutor krävt att 
beloppet skall betalas åter. 
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181 §.1 

överexekutor äge makt att, när överexekutor äge makt att, när 
skäl därtill äro, sätta fast egendom skäl därtill äro, sätta fast egendom 
och vad därtill hörer under förbud och vad därtill hörer under förbud 
att säljas eller skingras. Är synnerlig 
fara, att del, som under sådant för
bud satt är, genom vanvård eller an
norledes i större mån försämras, 
vare lag, som i 81 § andra stycket 
sägs. 

184 

Finner överexekutor skäl att i 
kvarstad sätta avrad, hyra eller rän
ta, som av fast egendom faller, varde, 
på sätt i 81 § första stycket sägs, 
syssloman tillsatt att medlen upp
bära och förbud den betalningsskyl
dige kungjort. Den som blivit satt till 
syssloman skall tillse, att utskyld el
ler avgift, som bör för egendomen 
gäldas och under kvarstadstiden till 
betalning förfaller, gulden varder. 

alt säljas eller skingras. Är synnerlig 
fara, att det, som under sådant för
bud satt iir, genom vanvård eller an
norledes i större mån försämras, kan 
överexekutor förordna syssloman att 
förvalta egendomen. 

§.1 

Finner överexekutor skäl att i 
kvarstad sätta arrendeavgift, hyra 
eller annan avkastning som av fast 
egendom faller, varde syssloman till
satt att medlen uppbära och förbud 
den betalningsskyldige kungjort att 
utge avkastningen till annan än 
sysslomannen. Den som blivit satt 
ti Il syssloman skall tillse, att utskyld 
eller avgift, som bör för egendomen 
gäldas och under kvarstadstiden till 
betalning förfaller, gulden varder. 

198 §.2 

.411 n6dig kostnad för utmätning 
samt utmätt egendoms vård oclz för
säljning, så ock för köpeskillingens 
fördelning skall ur köpeskillingen 
för den zdmälta egendomen gäldas. 
/{ostnad, som ej sålunda gulden var
der, skall av sökanden betalas, och 
må beloppet, där det ej är förskjutet 
eller vid anfordran gäldas, hos ho
nom utmålas. Skall av flera gemen
samt intecknade egendomar någon 
särskilt säljas för gäld ande av f ord
ran, som äger sämre rätt än den ge
mensamma inteckningen, och har i 

1 Senaste h-delsc 1921: 301. 
• Senaste l~'dclse 1955: 234. 

l\.ostnaden för utmätning och det 
fort satta förfarandet skall utgå ur 
köpeskillingen för den utmätta egen
domen, behållen avkastning eller 
andra tillgängliga medel. Kan kost
naden ej uttagas på detta sätt, skall 
den betalas av utmätningssökanden 
eller, om den avser åtgärd som annan 
begärt, av denne och får omedelbart 
utmätas. När fråga är om försäljning 
av gemensamt intecknad fastighet 
och annan fastighet indragits i för
f arandet men försäljning ej kommer 
till stånd, skall dock den som inlett 
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anledning dämv inteckningshavaren 
yrkat försäljning av de andra egen
domarna, skall, där försäljning ej 
kommer till stånd, den, som påkallat 
den särskilda försäljningen, vidkän-
nas hela kostnaden. 

(Föreslagen lydelse) 

förfarandet svara för hela kostnaden, 
om han har sämre rätt än den som 
indragit den andra fastigheten. 

Sökes utmätning - - - ·- - - - underrätta utmätningsmannen. 
Ej vare utmätningsman pliktig att 

verkställa utmätning å dom eller ut
slag, som ej vzrnnit laga kraft, med 
mindre kostnaden för f örräUningen 
f örsl~jutes av sökanden. Den, som 
begär utmätning av fast egendom el
ler liiftfartyg eller intecknade reserv
delar till sådant fartyg eller ocl~ verk
ställighet av dom eller utslag, varige
nom intecknad fordran fastsi'ällts till 
betalning ur fast egendom, vare, 
ändå att domen eller utslaget äger 
laga kraft, pliktig att på anfordran 
förskjuta erforderligt belopp till be
-stridande av förrättningskostnaden . 
.Iskas jämlikt 70 eller 71 § konkurs
lagen, att i konkursboet ingående 
egendom, som mz är sagd, utmät
ningsvis säljes, skall ock kostnaden 
på anfordran förskjutas. 

• 4 ll nödig kostnad för försäljning 
av lös egendom, å vilken laf)"fs kvar
stad eller vilken ställts under släng
ringsf örbud, skall, där det äskas, av 
sökanden förskjutas, och skall i öv
rigt betriiff ande sådan kostnad vad 
enligt första stycket gäller om kost-

Den som begär utmätning är skyl
dig alt förskjuta kostnaden för åt
gärden. Ii.ostnaden för annan åtgärd 
i målet skall förskjutas, om izlmiil
ningsmannen eller övere:i:el.:utor be
gär det. 

Betalas ej föukott inom förelagd 
tid, får verkställigheten inställas. Om 
försäljning av utmätt egendom in
ställes av sådan anledning, kan ut
mätningsmannen eller överexel.:ntor 
besluta att utmätningen skall gå åter . 
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nad för utmätt lös egendoms försälj
ning äga motsvarande tillämpning. 

(Föreslagen lydelse) 

199 §.1 

Kostnad för annan f örrältning, än 
i 198 § omförmäles, skall, där utmät
ningsmannen det äskar, förskjutas 
av den som åtgärden sökt. 

Är i dom eller utslag, som skall 
verkställas annorledes än genom ut
mätning, föreskrift given, att verk
ställigheten skall ske på den tappan
de partens kostnad; då skall ock be
vislig och nödig kostnad hos honom 
av rrtmälningsmannen uttagas. 

Om beslut, som skall verkställas 
på annat sätt än genom utmätning, 
innehåller föreskrift att verkställig
heten skall ske på den tappande par
tens bekostnad, skall utmätnings
mannen utmäta kostnaden hos ho
nom. Kostnad för försäljning av lös 
egendom som tagits i kvarstad eller 
ställts under skingrings{ örbud skall 
ntgå ur behållningen. 

I(ostnad som ej kunnat uttagas en
ligt 1 mom. skall betalas av sökan
den och får omedelbart utmätas hos 
honom. 

Sökanden är skyldig att förskotte
ra kostnaden, om utmätnings'man
nen begär det. Om förskott ej beta
las inom förelagd tid, får verkställig
heten inställas. 

201 §.2 

Vill gäldenär eller borgenär klaga 
över utmätning, skall han inkomma 
till övercxekutor med klagoskri{ t in
om tre veckor från den dag, då han 
erhöll del av protokoll eller bevis om 
nlmiitningcn. 

Vill gäldeniir eller borgenär klaga 
hos överexekutor över beslut om ut
mätning, skall han göra det inom tre 
veckor från den dag, då han erhöll 
del av beslutet. Detsamma gäller be
slut om att fastighet tages i anspråk 
enligt 91 a §. 

Vidtages rättelse - - - - - - - - - om åtgärden. 
När utndlning - - - - - - viss lid. 

1 Senaste lydelse 11)12: 211. 
• Senaste lydelse 1968: 623. 

16t Riksdagen 1971. 1 saml. Nr 20 

Den som före utmätning alJ fast 
egendom förvärvat egendomen från 
gäldenären får ej klaga hos överexe
kutor över utmätningen sedan egen
domen sålts men är oförhindrad att 
klaga över utmätningen i samband 
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med klagan över försäljningen i den 
ordning som anges i 213 §. 

209 §.1 

I mål varom i 201, 202 eUer 203 § 
förmäles, skall överexekutors slut
liga utslag givas å dag, som genom 
anslag sist dagen f ömt lwnyjord bli
vit. Underrättelse om tiden, då ut
slaget kommer att meddelas, varde 
införd i en därtill inrättad bok, som 
skall utan särskild begäran vara till
gänglig för allmänlieten. 

I mål som avses i 201 eller 203 § 
skall överexekutors utslag samma 
dag som det meddelas sändas till 
part, som ej var närvarande vid ut
slagets meddelande. 

210 §.2 

Ej må klagan över utmätning 
hindra förrättningens fullbordan el
ler egendomens försåljning eller stäl
lande under tvångs{ örvaltning, eller 
klagan över annan av ulmätnings
man vidtagen åtgärd verka uppehåll 
däri, med mindre överexekulor an-
norledes förordnar. 

Ej må klagan över ulmiilning 
hindra förrättningens fullbordan 
eller egendomens försiiljning eller 
klagan över annan av utmätnings
man vidtagen åtgärd verka uppehåll 
däri, med mindre överexekutor an
norlunda förordnar. 

Utslag, varigenom - - -- - - - - - - - - förordnat därom. 

211 §.3 

Nöjes ej part åt överexekntors be
slut i utsölmingsmål, iiger han be
svära sig däröver i 110vråtten. Har 
beslutet meddelats av Konungens bc
fallningshavande i län, som hör un
der skilda hovrätter, skall fullföljd 
ske i den hovrätt till vilki~n målet 
kan hiinföras på grund av belä
genheten inom dess domkrets av ut
rnätningsmans tj änstgöringsområde, 
av fast egendom, som målet berör 
eller vars köpeskilling ellc:- avkast
ning är i fråga, eller av ort för verk-

1 Senaste lydrlse 1937: 452. 
• Senaste lydelse 1963: 255. 
• Senaste lydelse 1967: 140. 

Nöjes ej part åt övercxekulors be
slnt i ulsökningsmål, äger han be
sviira sig däröver i hovrätten. Har 
beslutet meddelats av Konungens be
fallningshavande i län, som hör un
der skilda hovrätter, skall fullföljd 
ske i den hovrätt till vilken målet 
kan hänföras på grund av belä
genheten inom dess domkrets av nl
mätningsmans tjänslgöringsområdc, 
av fast egendom, som målet berör, 
eller av ort för verkställighets- eller 
handräckningsåtgärd. Kan hovrätts 
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stäilighets- eller handräclmingsåt
gärd. Kan hovrätts behörighet ej så
lunda bestämmas, skall fullföljd ske, 
om den mot vilken åtgärd sökts har 
att svara i tvistemål i allmänhet vid 
domstol inom länet, i den hovrätt 
under vilken domstolen hör och el
jest i den hovriilt under vilken den 
stad hör, där Konungens befallnings
havande har sitt säte. Det åligger 
överexekutor, då slutligt utslag gives 
eller då auktion hållits av honom el
ler då i annan ordning särskild för
säljning av fastiglzetstillbelzör skett, 
att meddela underrättelse om vad 
som är att iakttaga vid ändrings sö
kande samt äventyret, om det för
summas. Vad Konungens befall
ningshavande i fall då länet hör un
der skilda hovrätter angivit om be-
hörig hovrätt slrnll Hinda till efter-
riiltelse. 

(Föreslagen lydelse) 

behörighet ej bestämmas på det sät
tet, skall fullföljd ske, om den mot 
vilken åtgärd sökts har att svara i 
tvistemål i allmänhel ·vitl domslol in
om länet, i den hovrätt under vil
ken domstolen hör och eljest i den 
hovrätt under vilken den stad hör, 
där Konungens befallningshavande 
har sitt säte. Det åligger överexeku
tor, då slutligt utslag gives eller dtt 
auktion hållits eller då i annan ord
ning försäljning skett, att meddela 
underrättelse om vad som är att iakt
taga vid ändrings sökande samt 
äventyret, om det försummas. Vad 
Konungens befallningshavande i fall 
då länet hör under skilda hovrätter 
angivit om behörig hovrätt skall 
lända till efterrättelse. 

Over utslag - - - - - - -· - - talan däremot. 
Ej må - - - - - - utmätningsman behörig. 

213 §.1 

Vill någon överklaga övercxeku
tors slutliga utslag i fråga om för
delIZing av köpeskilling för fast 
egeJZd.om eller av medel, som avses i 
143 § 2 mom. eller i 7 kap., eller på 
klagan över utmätning eller förslag 
till fördelning alJ köpeskilling, skall 
han inkomma till överexekutor med 
besvärsinlaga inom tre veckor från 
elen <lag då utslaget meddelades. 

Den som vill klaga över auktion, 
som överexekutor hållit, eller över 
särski(d försäljning av f astiglietstill
behör i annan ordning skall inkom-

1 Senaste lydelse 1967: 140. 

Vill någon överklaga övcrexeku
tors slutliga utslag i mål s,om avses 
i 201 eller 203 § skall han inkomma 
till överexekutor med besvärsinlaga 
inom tre veckor från den dag då ut
slaget meddelades. 

Den som vill klaga över auktion, 
som överexekutor hållit, eller försälj
ning som överexekutor verkställt i 
annan ordning skall inkomma till 



492 Kungl. MaJ:ls proposition nr 20 år 1971 

(Nuvarande lydelse) 

ma till överexekntor med sin hesvärs
inlaga inom tre veckor från försälj
ningsdagen. Besvär över borgenärs
f örteckningen skola dock, när de ej 
avse bestiimmande av lägsta blldet 
eller andra villkor för försäljningen, 
anföras i den ordning som är före
skriven för klagan över överexelm
tors utslag i fråga om köpeskillings 
fördelning. 

(Föreslagen lydelse) 

överexekutor med sin besvärsinlaga 
inom tre veckor från försäljningsda
gen. Besvär över sakägarf örteckning 
som ej avse upphävande av allktion 
få dock eJ anföras annat iin i sam
manhang med klagan ö1Jer fördel
ning av influtna medel. 

Den som vill överklaga överexelm
tors utslag i fråga om fördelning av 
medel som avses i 140, 140 a eller 
143 § skall inkomma till överexe
kutor med besvärsinlaga inom tre 
veckor från den dag då utslaget med
delades. 

218 §.1 

Sedan besvär - - - - -- - - - - 1 mom. sägs. 
Vad i - - - - - - -· - - - - - eller beslut. 

Om besvär anförts över försälj
ning som överexelmtor verkställt, 
kan llovriitten förordna att fortsatt 
verkställighet tills vidare ej får äga 
rum innan slutligt utslag meddelas. 

övugångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 
2. Har ägarhypotek utmälts men försäljning därav ej ägt rum före ikraft

trädandet, tillämpas de nya bestämmelserna, om ej annat följer av punkt 4. 
Tid som anges i 91 a § 2 mom. räknas därvid från ikraftträdandet. 

3. Pantförskrives enligt 91 b § skuldebrev, som enligt äldre bestämmelser 
är intecknat i fast egendom, upphör personligt betalningsansvar på grund av 
skuldebrevet. 

4. Har fast egendom eller :andel i inteckning utmätts före ikraftträdandet, 
tillämpas 82 § i sin äldre lydelse. 

l Senaste lydelse 1963: 255. 
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5. Har intecknad fordran före ikraftträdandet fastställts till betalning ur 
fast egendom, äger 86 §i sin nya lydelse motsvarande tillämpning. 

6. Ärende, som rör utmätt fast egendom och i-ir anhängigt hos utmät
ningsman vid ikraftträdandet, skall överlämnas till överexekutor, sedan ut
mätningsmannen har fullgjort vad som åligger honom enligt äldre bestäm
melser. 

7. Har auktion på fast egendom hållits före ikraftträdandet, tillämpas 
äldre bestämmelser i fråga om inropares förpliktelser samt köpeskillingens 
fördelning och vad som har samband därmed. 

8. Skall fartyg eller gods i fartyg eller i luftfartyg säljas utmälningsvis 
under konkurs, tillämpas äldre lydelsen av 139 §, om konkursansökningen 
gjorts före ikraftträdandet. 

9. Har fördelningsförslag framlagts av utmätningsmannen eller beslut 
meddelats av överexekulor före ikraftträdandet, tillämpas äldre lydelsen av 
154 §. 

10. Har tvångsförvaltning begärts före ikraftträdandet, tillämpas äldre 
bestämmelser därom. 

11. Vad som i 184 § i dess nya lydelse sägs om kvarstad på avkastning 
tillämpas också beträffande ränta som på grund av utfästelse enligt äldre 
bestämmelser utgår av fast egendom. 

12. Bestämmelsen i 201 § 4 mom. tillämpas ej, om egendomen utmätts 
före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 209, 211, 213 och 218 §§ i sin nya 
lydelse äger ej tillämpning, om överexekutor meddelat utslag eller verk
ställt försäljning före ikraftträdandet. 

13. Bestämmelserna i 88 c § äger icke tillämpning i fråga om uttagande 
av böter, viten eller annan med brott förenad påföljd, som innefattar betal
ningsskyldighet, och icke heller vid indrivning av vad som i mål eller ären
de vid domstol eller i övrigt i samband med rättegång har utgått av allmän
na medel och som enligt domstolens beslut skall återgäldas. 

14. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift 
som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, tillämpas i stället den nya be
stämmelsen. 
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3) Förslag 

iill 

Lag 

om ändring i lagsökningslagen (1946: 808) 

Härigenom förordnas, att l, 3 och 13 §§ lagsökningslagen (1946: 808) 
skall ha nedan angivna lyde.lse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

1 §.1 

För fordran - - - - - -- - - - - nedan sägs. 
Borgenär som för sin fordran har Genom lagsökning får även, om 

inteckning äger också genom lagsök- b.orgeniiren har skriftliga bevis, prö
ning söka betalning ur den egendom vas hur.uvida förfall en fordran skall 
vari inteckningen gäller. på grund av inteckning utgå med för-

månsrätt i viss egendom. 
Vad i denna lag sligs om gäldenä

ren tillämpas vid lagsökning enligt 
andra stycket på ägaren av den in
tecknade egendomen. 

3 §. 

Finnes den åberopade handlingen 
icke innefatta bevis om fordran eller 
prövar räl len eljest hinder möta för 
upptagande av ansökningen, skall 
den avvisas; bevis därom slrn:ll teck
nas å ena exemplaret av ansökningen. 

Finnas åberopade handlingar icke 
innefatta bevis om fordran eller om 
åberopad förmånsrätt eller prövar 
rätlen eljest hinder möta att upptaga 
ansökan enligt 1 § första eller andra 
stycket, skall den avvisas. Bevis där
om skall tecknas å ena exemplaret 
av ansökningen. 

13 §.1 

Äro ej sådana skäl för handen alt 
målet bör hänskjutas till rättegång, 
skall betalningsskyldighet åliiggas 
gäldenären; avser lagsökningen be
talning 11r egendom vari inteckning 

1 Senaste lydelse 1967: 142. 

Äro ej sådana skäl för handen att 
målet bör hänskjutas till rättegång, 
skall betalningsskyl<lighet åläggas 
gäldenären. I fall som avses i 1 § and
ra stycket skall fastställas att ford-
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gäller, skall rätten fastställa ford
ringen till betalning ur egendomen. 

(Föreslagen lydelse) 

ringen skall utgå med förmånsrätt i 
egendomen i den omfattning som 
giiller enligt lag. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 10i2. 
Om inteckningshandling som rör fast egendom vid ikraftträdandet utgör 

pant för fordran, får lagsökning äga rum enligt 1 § andra stycket i dess nya 
lydelse, även om fordringen eller pantförskrivningen ej grundas på skriftligt 
bevis. Målet skall hänskjutas till rättegång, om det görs invändning som hän
för sig till fordringen eller pantförskrivningen och borgenärens rätt finnes 
stridig. 

4) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom förordnas, att 33 kap. 5 § rältegångsbalken skall ha nedan an
givna lydelse. 

(Lydelse enligt prop. 1970: 13) (Föreslagen lydelse) 

33 KAP. 

5 §. 

Tredskodom delgives genom råt
tens försorg endast 

om den inncbiir att intecknad ford
ran fastställes till betalning ur fast 
egendom, lomtriitt eller vattenfalls
rätt, 

om den part som yrkat tredsko
domen begär det, eller 

om part åtnjutit fri rättegång. 

Tredskodom delgives genom rät
tens försorg endast 

om den innebär att fordran fast
ställes att utgå med särskild för
månsrätt i fast egendom eller tomt
riitt, 

om den part som yrkat tredsko
domen begär det, eller 

om part åtnjutit fri rättegång. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19i2. 
Bestämmelserna i 33 kap. 5 § om tredskodom, varigenom fordran faststäl

les att utgå med särskild förmånsrätt i tomträtt, äger motsvarande tillämp
ning i fråga om tredskodom, varigenom fordran fastställes att utgå med sär
skild förmånsrätt i vattenfallsrätt. 
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5) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i konkurslagen (1921: 225) 

Härigenom förordnas i fråga om konkurslagen (1921: 225 )1, 

dels att 4 och 68 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att 24, 29, 31, 33, 70, 71, 76, 78, 138, 143, 195 och 216 §§ skall ha 

nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

24 §.2 

Har innan beslut om egendomsav
träde meddelats egendom bi'ivit ut
mätt till gäldande av fordran, för vil
ken borgenären hade panträfi' i egen
domen, skall verkställigheten fortgå 
utan hinder av konkursen. 

Diir i andra fall utmätning skett 
å fast egendom eller å fartag eller 
luftfartyg eller å gods i fartyg eller 
luf tf artyg eller å intecknade reserv
delar till luftfariyg, skall verkställig
heten fortgå, så vida ej efter i'y i 68 § 
sägs framställning om dess inställan
de göres innan försäljning ov egen
domen ägt rum. 

Har eljest utmätning skel't å lös 
egendom, upphöre utmätningsmans 
befattning med egendomen, utan så 
är att denna blivit försåld före ovan
nämnda besluts meddelande. 

1 Senaste lydelse av 4 § 1967: 14'1. 
• Senaste lydelse 1955: 236 (j fr 1955: 629). 

Har utmätning skett innan be
slut om egendomsavträde meddelats, 
skall verkställigheten fortgå utan 
hinder av konkursen om ej annat 
följer av andra eller tredje stycket. 
Om utmätningssökanden ej hade 
panträtt och den förmånsriitt som 
han vunnit genom utmätningen skall 
gå åter, skall belopp, som enligt Ht
sökningslagen (1877: 31 s. 1) sko
lat utgivas till zztmälningssökanden 
eller annan än panthavare, i stället 
redovisas till förvaltaren. 

Verkställigheten skall på begäran 
av förvaltaren uppskjutas, om det 
behövs för att borgenärers rätt skall 
kunna tillvaratagas eller eljest syn
nerliga skäl föreligga. Begäran om 
uppskov får göras även av borgenär, 
vars rätt kan bero därav. Om auktion 
är utsatt, skall konkursboet betala 
kostnad som blir onyttig genom upp
skovet. 

Om zlimätningssökanden ej hade 
panträtt och den förmånsrätt som 
han vunnit genom utmätningen skall 
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gå åter, skall även utmätningen gå 
åter om förvaltaren yrkar det innan 
egendomen blivit såld. 

29 §.1 

Har gäldenären - - - konkursboet åter. 
Har borgenär under ovan angiven Om borgenär under ovan angiven 

tid sökt inteckning i gäldenärens tid sökt inteckning av skuldebrev 
egendom för fordran, vid vars till- för foi·dran, vid vars tillkomst sådan 
komst sådan säkerhet ej betingats, säkerhet ej betingats, är borgenären 
och är ej fråga om inteckning, som pliktig att på talan av konkursboet 
inom den i 11 kap. 2 § jordabalken antingen återställa inleckningshand
stadgade tid sökts för fordran, som lin gen till boet eller också tillhanda
där avses, är borgenären pliktig att hålla inteckningshandling angående 
på talan av konkursboet antingen lnftfartyg för utbyte enligt vad som 
återställa inteckningshandlingen till är föreskrivet därom samt handling, 
boet eller också tillhandahålla in- ptt grund varav inteckning i fartyg 
teckningshandling angående fast eller förclagsintcckning sökts, för in
egendom eller luftfartyg för verk- teckningens dödande. 
ställande av utbyte enligt vad som 
är föreskrivet därom samt handling, 
på grund varav inteckning i fartyg 
eller företagsinteckning sökts, för in-
teckningens dödande. 

Vad sålunda - - - om konkursansökningen. 
Vad i - - - - - - - - - till pensionsstiftelse. 

31 §. 

Har inom trettio dagar innan kon
kursansökningen gjordes eller under 
tiden därefter till dess beslutet om 
egendomsavträde meddelades egen
dom blivit för någon borgenärs ford
ran i mät tagen och har borgenären 
genom utmätningen erhållit betal
ning, gånge den betalning på talan 
av konkursboet åter. 

1 Senaste lydelse 1967: 533. 

Har inom trettio dagar innan kon
kursansökningen gjordes eller under 
tiden diirefter till dess beslutet om 
egcndomsavträde meddelades egen
dom tagits i mät för borgenärs ford
ran, skall den förmånsrätt eller be
talning som vunnits genom utmät
ningen på talan av konkursboet gå 
åter. Har borgenär ej fått betalning 
när den rätt som vunnits genom ut
mätningen skall gå åter, behöver sär
skild talan dock ej väckas. 
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33 §. 1 

Har vid - - - konkursansökningen gjordes. 
Där dödsbos egendom blivit av- Diir dödsbos egendom blivit av-

trädd till konkurs på ansökning, som triidd till konkurs på ansökning, som 
gjorts inom en månad från det ho- gjorts inom en månad från det bo
uppteckning förrättades eller tiden uppteckning förrättades eller tiden 
därför tilliindagick eller, om efter an- cliirför li!Jändagick eller, om efter an
sökning inom sålunda stad;~~Hl tid sökning inom sålunda stadgad tid 
egendomen blivit avträdd till förvalt- egendomen blivit avträdd till förvalt-
ning av boutredningsman, inom en 
månad fr:'in det boutredniagsman 
förordnades, skall, ändå att riitt till 
återvinning ej föreligger enligt nd 
förut i detta kapitel är sagt, avtal, 
som för dödsboet slutits till skada 
för borgenärerna, på talan av kon
kursboet återgå, om den, med vilken 
avtalet ingicks, hade skälig anled
ning till antagande, att dödsboet var 
på obestånd. Har, efter dödsfallet, 
borgenär till skada för övriga borge
niirer erhållit betalning eller fått ut
fäst pant till sig överlämnad, skall i 
konkursen vad nyss är sagt om åter
gång av avtal iiga tillämpning. Är in
teckning sökt i dödsboets egendom 
på grund av medgivande, som liim
nats efter dödsfallet eller som av elen 
döde givils för fordran, vid -vars till
komst sådan säkerhet ej betingats, 
ocll är ej fråga om intecknfrlg, som 
inom den i 11 kap. 2 § jordabalken 
stadgade tid sökts för fordran, som 
där avses, skall, där konkur:; inträf
far såsom nyss sagts, sHidse gälla vad 
i 29 § iir stadgat om inteckning. 

ning av boutredningsman, inom en 
månad från det boutredningsman 
förordnades, skall, ändå att rätt till 
återvinning ej föreligger enligt vad 
förut i detta kapitel är sagt, avtal, 
som för dödsboet slutits till skada 
för borgenärerna, på talan av kon
kursboet återgå, om den, med vilken 
avtalet ingicks, hade skälig anled
ning till antagande, alt dödsboet var 
på obestånd. Har, efter dödsfallet, 
borgenär till skada för övriga borge
närer erhållit betalning eller fått ut
fäst pant till sig överlämnad, skall i 
konkursen vad nyss är sagt om åter
gång av avtal iiga tillämpning. Är in
teekning av skuldebrev sökt i döds
boets egendom på grund av medgi
vande, som Hinmats efter dödsfallet 
eller som av den döde givits för ford
ran, vid vars tillkomst sådan säker
het ej betingats, skall, där konkurs 
inträffar, såsom nyss sagts, stiidse 
gälla vad i 29 § är stadgat om inted:.
ning. 

iO §. 

Finnes i boet fast egendom, iigc 
förvaltaren hos vederbörande myn-

1 Senaste ly<lelsc 1933: 32'1. 

Finnes i boet fast egendom, iigc 
förvaltaren hos vederbörande myn-
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dighet äska försäljning därav i den 
ordning utsölmingslagen bestämmer. 
Egendomen må jämväl siiljas i annan 
ordning, så frmnt förvaltaren finner 
det för boet fördelaktigare och rät
tens ombudsman till försäljningen 
lfönnar bifa Il; viigrar han bi fall, be
giire fön·allaren l>orgeniirernas sam
tycke. Ej må i något fall försäljning 
av fast egendom ske annorledes än å 
auktion, med mindre gäldenären det 
medgiver. 

Har auktion å fast egendom, som 
hör till boet, hållits i den ordning ut
sökningslagen bestämmer utan att 
försäljning kommit till stånd, må 
förvaltaren underlåta att vidtaga yt
terligare åtgärder för egendomens 
försäljning. Har auklion i nyssniimn
da ordning ej ägt rum, men förelig
ger anledning till antagande, att så
dan auktion ej kommer att leda till 
försäljning, äge förvaltaren med sam
tycke av ombudsmannen underlåta 
alt för:mslalta om egendomens av
yttrande, diir de borgenärer, som i 
konkursen bevakat fordringar, för 
vilka egendomen häftar enligt 17 
kap. 9 § handelsbalken eller 11 kap. 
2 § jordabalken eller som skola ur 
egendomen utgå med förmånsrätt 
fram för intecknad fordran, det till
städja. 

Varder auktion å boets fasta egen
dom utsatt all hållas i den ordning 
utsökningslagen stadgar, åligge det 
förvaltaren alt före auktionen eller, 
där jämlikt 102 .§samma lag särskilt 
sammanträde skall hållas, före det 
sammanträde till auktions{ örrätta
rcn avliimna behållning, som under 

(Föreslagen lydelse) 

dighet begära försiiljning därav i 
den ordning som giiller f är utmätt 
sådan egendom. Egendomen må jäm
väl säljas i annan ordning, så framt 
förvallaren finner det för boet för
dclakligare och riittens ombudsman 
till försäljningen Himnar bifall; väg
rar han bifall, begäre förvaltaren bor
genärernas samtycke. När det lämpli
gen kan ske, sl.:all förvaltaren in
lzämta gäldenärens mening beträf
fande försäljningen. 

Har auktion å fast egendom, som 
hör till boet, hållits i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egen
dom utan att försiiljning kommit till 
stånd, må förvaltaren underlåta att 
vi<llaga ytterligare åtgärder för cgen
<lomens försäljning. Har auktion i 
nyssnåmnda ordning ej figt rum, 
men föreligger anledning till anla
gande, att sådan auktion ej kommer 
att l'e<la till försäljning, äge för
valtaren med samtycke av ombuds
mannen underlåta att föranstalta om 
egendomens avyttrande, där <le bor
genärer som i konkursen bevakat 
fordringar, vilka skola utgå med sär
skild f örmänsrätt eller bättre rätt ur 
egendomen, samtycka därtill. 

Vanler auktion å boets fasta egen
dom utsatt alt hållas i den or<lning 
som giiller för ntmätt sådan egen
dom, åligge det förvaltaren att före 
bevakningssammanträdet avlämna 
behållning som uppkommit under 
konkursen. Behållning som ej avläm
nas före bevakningssammanträdet 
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konkursen av egendomen 1uppkom
mit, så ock före konkursen uppkom
men behållning, som på grund därav 
att verkställighet, varom i 24- § and
ra stycket förmäles, inställts blivit 
till förvaltaren överlämnad. Behåll
ning, som ej sålunda avlämnas, skall, 
där egendomen försålts vid auktion, 
som nyss sagts, tillhandahåli"as -auk
tions{ örrii.ttaren före det sammanträ
de, då fördelning av köpeskillingen 
skall äga rum, men eljest innan slut
li.q utdelning sker överlämnas till 
övere:relmtor att på sätt och i den 
ordning utsöl.:ningslagen bestämmer 
i fråga om medel, S;om influW under 
tvångsförvaltning, emellan rättsiigar
ne fördelas. 

(Föreslagen lydelse) 

skall, om egendomen säljes, avläm
nas före tillträdesdagen och i an
nat fall innan slutlig utdelning 1sker 
enligt vad som är föreskrivet därom. 

Förvaltaren skall även senast vid 
bevakningssammanträde för auktion 
på fast egendom anmäla arvode, an
nan kostnad och i konkursen beva
kade fordringar som böra beaktas 
vid egendomens försäljning. I den 
mån det är påkallat skall han också 
i ärendet föra talan för borgenärer 
som ha förmånsrätt enligt 10 eller 
11 § f örmånsrättslagen ( ) . För
valtaren skall genom brev 1.1nderrälta 
borgeniir om anmälan som han gör 
eller yrkande som han framställer 
på dennes vägnar. 

71 §.1 

Vill förvaltaren - - - - - - - - - kan ske. 
Lös egendom - - - - -- - - - försäljningen beroende. 
Samtycke som - - - -· - - - gäldenärens rörelse. 
Skall helt fartyg eller gods i far- Skall helt fartyg eller gods i far-

tyg säljas, äge förvaltaren, ,far far- tyg säljas, iige förvaltaren, där far
tyget finnes å ort inom riket, hos ve- tyget finnes å ort inom riket, begära 
derbörande utmätningsman äska för- försäljning i den ordning som gäller 
säljning i den ordning, som om dylik för 1utmätt sådan egendom. Är far
egendom, den där blivit utmätt, sär- tyg, som skall säljas, intecknat för 
skilt är stadgad. Är fartyg, som skall gäld, må det ej säljas annorledes iin 
siiljas, intecknat för gäld, må det ej ulrniitningsvis, med mindre inteck
säljas annorledes än utmätningsvis, ningshavare, vilkens fordran ej kan 
med mindre inteckningshavare, vil- till fullo gäldas, likväl samtycker till 
kens fordran ej kan till fullo gäldas, försäljningen samt, om fartyget in
likväl samtycker till försäljningen köpts av annan, för inteckningens 
samt, om fartyget inköpts av annan, dödande avlämnar inteckningshand
för inteckningens dödande avlämnar lingen till den, som utses av honom 
inteckningshandlingen till den, som och köparen. 
utses av honom och köparen. 

Är fråga om försäljning av luft
fartyg eller av intecknade reservde-

1 Senaste lydelse 1967: 144. 

Är fråga om försäljning av luft
fartyg eller av intecknade reservde-
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far till sådant fartyg och finnes 
egendomen inom riket, skall vad i 
70 § första och andra styckena sägs 
äga motsvarande lilliimpning. Vill 
förvaltaren, ehuru auktion ej ägt rnm 
i den ordning som för utmätt sådan 
egendom iir stadgad, med ombuds
mannens samtycke underlåta att 
föranstalta om egendomens avytt
rande, skall dock därlill lämnas till
slånrl av de borgenärer, som i kon
kursen bevakat fordran, för vilken 
·egendomen på grund av inteckning 
häftar eller med vilken är förenad 
luftpantriitt i egendomen eller var
med följer riitt alt såsom säkerhet 
kvarhålla egendomen eller förmåns
rätt som i 1i kap. 4 § Jwndelsbalken 
.sägs. Gods i lurtfartyg skall säljas i 
samma ordning som gods i sjögåen
de fartyg. 

Skall gäldeniiren tillkommande 
rätt Lill andel i inteckning som be
lastar hans fasta egendom eller luft
farlyg eller till sådant fartyg höran

·de reservdelar siiljas, Jåte förvalta
ren innan försäljning sker anskaffa 
särskild inteckningshandling å det 
giildenären tillkommande beloppet, 
diir laga hinder diiremot icke möter. 
Skall försiiljning ske av intccknings
_handling, som innehaves av giildcnä
ren och för vilken han är personligen 
.ansvarig, vare förvaltaren pliktig att, 
·diir ej giildenären medgiver, att 
handlingen må försälj as med bibe
hållande av hans ansvarighet, förse 
·handlingen med påskrift, varigenom 
,gäldenären frikallas från ansvarig
J1et. 

(Föreslagen lydelse) 

lar till sådant fartyg och finnes 
egendomen inom riket, skall vad i 
70 § första och andra styckena sägs 
tiga motsvarande tillämpning. Vill 
förvaltaren, ehuru auktion ej ägt rum 
i den ordning som för utmält sådan 
egendom är stadgad, med ombuds
mannens samlycke underlåta att 
föranstalla om egendomens avytt
rande, skall dock cliirtill lämnas till
slånd av de borgenärer, som i kon
kursen bevakat fordran, för vilken 
egendomen på grund av inteckning 
h~iftar eller med vilken är förenad 
luflpanlrätt i egendomen eller var
med följ er riilt alt såsom siikcrhet 
kvarhålla egendomen eller förmåns
rätt enligt 10 eller 11 § f örmånsräiis
lagen ( ) . Gods i luftfartyg 
skall sälj as i samma ordning som 
gods i sjögåcnde farlyg. 

Skall gäldeniiren tillkommande 
rätt till andel i inteckning som be
laslar hans luflfartyg eller till sådant 
fartyg hörande reservdelar säljas, 
låtc förvaltaren innan försäljning 
sker anskaffa särskild intecknings
handling å det gäldenären tillkom
mande beloppet, där laga hinder diir
cmot icke möter. Skall försäljning 
ske av inteckningshandling, som in
nehaves av gäldenären och för vilken 
han är personligen ansvarig, vare 
förvaltaren pliktig alt, di:ir ej gälde
nären mcdgiver, att handlingen må 
försälj as med bibehållande av hans 
ansvarighet, förse handlingen med 
påskrift, varigenom gäldenären fri
kallas från ansvarighet. 
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Bestämmelserna i 70 § sista styc
ket äga motsvarande tillämpning, 
när gäldenären tilllzörig lös egendom 
under konkwwen sl.-all säljas i den 
ordning som gäller för utmiitt sådan 
egendom. Vad där sägs om talan för 
borgenärer gäller även borgeniirer 
som ha förmånsrätt enligt 12 § för-
mänsrättslagen ( ) . 

76 §.1 

Finner förvaltaren det i 74 § före
skrivna kungörelsesätt icke vara äg
nat alt bereda kungörelsen nödig of
fentlighet, ankomme på honom alt 
vidlaga de ytterligare åtgärder, som 
må anses erforderliga. Skulle han i 
något fall anse tillfyllest, att auktio
men kungöres i mindre ulslräckning 
än i nämnda paragraf stadgas, be
gäre samtycke därtill av rättens om
budsman. Inskränkning i fråga om 
kungörande av auktion å fast egen
dom eller luflfarlyg eller intecknade 
reservdelar till sådant fartyg må 
dock icke äga rum utan giildenärens 
samtycke; ej heller må sådan in
skränkning ske beträffande kungö
rande av auktion å annan li)s egen
dom, vari borgenär har pantriitt eller 
annan särskild förmånsrätt.. som i 
17 kap. lwndelsbalken sägs, med 
mindre den borgenär samtycker där
till. 

Finner förvaltaren det i 74 § före
skrivna kungörelsesätt icke vara äg
nat all bereda kungörelsen nödig of
fentlighet, ankomme på honom att 
vidtaga de ytterligare åtgärder, som 
må anses erforderliga. Skulle han i 
något fall anse tillfyllest, att auktio
nen kungöres i mindre utsträckning 
än i n~imnda paragraf stadgas, be
giire samtycke diirtill av rättens om
budsman. Inskränkning i fråga om 
kungörande av auktion å fast egen
dom eller luflfartyg eller intecknade 
reservdelar till sådant fartyg må 
dock icke äga rum utan gäldenärens 
samtycke; ej heller må sådan in
skränkning ske beträffande kungö
rande av auktion å annan lös egen
dom, vari borgeniir har pantriitt eller 
annan särskild förmånsrätt, som 
avses i förmånsrätts lagen ( ) , 
med mindre den borgenär samtycker 
därtill. 

78 §. 

Har förlikningsanbud angående 
osäker eller tvistig tillgång blivit 
gjort och finner förvaltaren fördel
aktigt för konkursboet, att det anbud 

1 Senaste lydelse 1955: 236 (jfr 1955: 629). 

Har förlikningsanbud gjorts angå
ende osiiker eller tvistig tillgång och 
finner förvaltaren fördelaktigt för 
konkursboet att anbudet antages, 
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antages, begäre samtycke därtill, då 
tillgången utgöres av fast egendom, 
av borgenärerna men eljest av rät
tens ombudsman; godkänner han ej 
anbudet, iige förvallaren hänskjuta 
frågan till borgenärerna. Ej må dock 
förlikning avslutas innan gäldenären 
fått tillfälle att yttra sig däröver. 
Vägrar gäldenären sitt samtycke till 
förlikning, som avser äganderätt till 
fast egendom, vare frågan därom för
fallen. il! otsätter han sig förlikning 
angående annan egendom, vare det 
ej hinder för förlikningen; dock ägc 
lzan själv lllf öra tvisten, där lzan stäl
ler säkerhet för vad i förlikning bju
des. 

(Föreslagen lydelse) 

skall han inhämta samtycke därtill 
av borgern"irerna, när tillgången ut
göres av fast egendom, och eljest av 
rättens ombudsman. Godkänner den
ne ej anbudet, äger förvaltaren hän
skjuta frågan till borgenärerna. När 
det liimpligen kan ske, skall förvalta
ren inhämta giildenärens mening in-
1za11 förlikning ingås. i.llotsiitter sig 
giildeniiren förlikningen och ställer 
lian siikerhet för vad som bjudes ge
nom den, liar han riitt att själv ut
föra tvisten. 

138 §. 

För fordringar, som ej utgå med 
förmånsriitt, skall, om ränta iir ul-
fäst eller eljest lagligen äger rum, 
ränteberäkning emellan borgenärerna 
inbördes upphöra från den dag, då 
beslutet om egendomsavträde med
delades; dock skall ränta beräknas 
till den dag, från vilken tiden för 
klander mot utdelningsförslag, vari 
sådan fordran upptagits, är att räk
na, cHir boet förslår till giildande av 
mer än kapilalbeloppet av alla be-
vakade fordringar utom böter, och 
skall i sådant fall å fordran, för vil-
ken ränta ej är utfäst eller eljest lag
ligen äger rum, ränta beräknas efter 
fem för hundra om året från den dag, 
då nämnda beslut meddelades, till 
den dag, från vilken klandertid så-
som nyss är sagt skall räknas. 

För fordringar, som ej utgft med 
förmånsriitt, skall, om riinta iir ut
fäst eller eljest lagligen iiger rum, 
riintcheräkning emellan borgeniirerna 
inbördes upphöra från den dag, då 
beslutet om egendomsavträde med
delades; dock skall ränta beräknas 
till den dag, från vilken tiden för 
klander mot utdelningsförslag, vari 
sådan fordran upptagits, är alt räk
na, diir boet förslår till gäldande av 
mer iin kapitalbeloppet av alla be
vakade fordringar utom sådana som 
avses i 19 § f örmånsrättslagen ( ) , 
och skall i sådant fall å fordran, för 
vilken ränta ej är utfäst eller eljest 
lagligen äger rum, ränta beräknas ef
ter fem för hundra om året från 
den dag, då nämnda beslut meddela
des, till den dag, från vilken klander
tid såsom nyss är sagt skall räknas. 

Å fordran----------- egendomsavträde meddelades. 
Utgår fordran - - - - - - - - - - å betalningsdagen. 
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(.Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

143 §. 

Har borgenär förmånsriitt enligt Har borgenär förmånsrätt enligt 
17 kap. 4 § handelsbalken, må ho- 10 eller 11 § förmånsrätts/agen 
nom medgivas att innan utdelning ( ), må honom medgivas 
enligt vad ovan är stadgat äger rum att, innan utdelning enligt vad ovan 
lyfla betalning för sin fordran, i den är stadgat äger rum, lyfta betalning 
mån tillgängliga medel därtill fin- för sin fordran, i den mån lillgäng-
nas. liga medel därtill finnas. 

Har borgenär---------------- den egendom. 
övriga förmånsberättigade - - - - - - - - - - - tillgång därtill. 
Ändå att - - - - - - -- - - - - meddelade bestämmelser. 

195 §. 

Vad i denna lag är stadgat beträf
fande borgenär, som har lös egendom 
såsom pant eller eljest under pant
rätt i handom, skall äga mol:svaran
de tillämpning i fråga om borgenär, 
som innehar lös egendom med rätt 
att den till säkerhet för sin fordran 
kvarhålla; dock gällc vad nu är sagt 
icke i avseende å hyresvärd~ eller 
}ordägares rätt att kvarhålla egen-
1om till säkerhet för fordran hos hy
resgäst eller arrendator. 

Med panträtt i fast egendom lik
ställes i denna lag särskild förmåns
rätt som på annan grund gäller i 
egendomen. 

Vad i denna lag är stadgat beträf
fande borgenär, som har lös egendom 
såsom pant eller eljest under pant
rätt i handom, skall äga motsvaran
de tillämpning i fråga om borgenår, 
som innehar lös egendom med rätt 
att den till siikerhet för sin fordran 
kvarhålla. 

216 §. 

Varder konkursansökning, som Varder konkursansökning, som 
gjorts av borgenär, ej bifallen och be- gjorts av borgenär, ej bifallen och be
finnes borgenären hava, då han in- finnes borgenären hava, då han in
gav ansökningen, saknat skälig an- gav ansökningen, saknat skålig an
ledning till antagande, att gäldenä- ledning till antagande, att gäldenä
ren var på obestånd eller i fall, var- ren var på obestånd eller i fall, var
om i 3 och 4 §§ stadgas, alt omstän- om i 3 § stadgas, att omständighet, 
dighet, som där sägs, förelåg, vare som där sägs, förelåg, vare borge
borgenären pliktig att, om gäldenä- nären pliktig att, om gäldenären det 
ren det yrkar, ersätta den slrn,da, som yrkar, ersätta den skada, som skåli-
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(Föreslagen lydelse) (Nuvarande lydelse) 

skäligen må anses hava tillskyndats 
gäldenären genom ansökningen och 
dess handläggning. 

gen må anses hava tillskyndats gäl
denären genom ansökningen och 
dess handläggning. 

övergångsbesliimmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1januari1972. 
2. 24, 70, 71 och 78 §§i deras nya lydelse tillämpas beträffande försäljning 

eller förlikning som äger rum efter ikraftträdandet. Därvid gäller hänvis
ningarna till 10, 11 eller 12 § förmånsrättslagen ( ) i stället motsva
rande bestämmelser i 17 kap. handclsbalken, i den mån det föranledes av 
övergångsbestämmelserna till förmånsrättslagen. 

3. Vad i 195 §i dess äldre lydelse sägs om hyresvärds eller jordägares rält 
att kvarhålla egendom till säkerhet för fordran hos hyresgäst eller arrenda
tor gäller fortfarande, om sådan rätt består enligt 31 § lagen ( ) om 
införande av nya jordabalken. 

4. I övrigt tillämpas äldre lag, när konkursansökningen gjorts före ikrafl
lrädandcl. Äldre lydelse av 29 och 33 §§ tillämpas när inteckning i fast egen
dom sökts före ikraftträdandet. 

6) Förslag 

till 

Lag 

om änd:ring i ackordslagen ( ) 

Härigenom förordnas, att 16 § ackordslagen ) skall ha nedan ::m-
givna lydelse. 

(Lydelse enligt prop. 1970: 136) (Föreslagen lydelse) 
16 § 

Sedan förhandling - - - - - - - - - - ackordet fastställes. 
Bestämmelserna i 31 § konkurs- Siikes återvinning av förmånsrätt 

lagen om återvinning av betalning eller betalning som vunnits genom 
genom utmätning äger motsvarande utmätning, får rätlen förordna att 
tillämpning i fråga om förmånsrätt fortsatt verkställighet av utmätning
som borgenär mmnit genom zitmät- en tills vidare ej får äga rum. 
ning. Rätten får även förordna, alt 
fortsall verkställighet av utmätning-
en tills vidare ej får äga rum. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 
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7) Förslag 

till 

Lag 

om exekutiv försäljning av Iuftfartyg m. m. 

Hiirigenom förordnas som följer. 

1 § 

Utmiitt luftfartyg och utmätta intecknade reservdelar till sådant fartyg 
säljes av överexekutor. Försäljningen skall ske på offentlig auktion. 

I fråga om vissa främmande luftfartyg eller intecknade reservdelar till 
sådana lnftfartyg tillämpas jämte denna lag lagen (1955: 229) i anledning av 
Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande 
av rätt till lnftfartyg. 

2 § 

Vad i denna lag sägs om utmätt luftfartyg eller utmätta intecknade reserv
delar till luftfartyg gäller i tillämpliga delar även när sådan egendom skall 
säljas exekntivL under konkurs. 

3 § 

Utmätt luftfartyg eller utmätta intecknade reservdelar bör säljas inom 
fyra månader från utmålningen, om ej hinder möter eller anstånd be\il
j as enligt andra stycket. 

Anslånd med försäljningen för beviljas på begäran av uhnätningssökan
den eller ägaren. På begäran a\' iigaren för anstånd beviljas endast om sö
kanden medger det eller sänkihla sldl till anstånd föreligger. 

4 § 

Borgenär eller annan vars rföt kan vara beroende av egendomens försälj
ning får utlösa sökanden. Han träder därigenom i sökandens ställe. 

Den som vill utlösa sökand~en skall, innan egendomen sålts, till överexeku
tor belala si.ikandens fordran och kostnad för vilken denne svarar. 

5 § 

Om egendom som ingår i konkursbo skall säljas exekutivt, kan borgenär, 
som i konkursen bevakat fordran Ynrmed är förenad luftpanlrätt eller för 
vilken egendomen svarar på grund av inteckning eller varmed är förenad 
retenlionsrätt eller förmånsriitt enligt 10, 11 eller 12 § förmånsrättslagen 
( ), begära att egendomen säljes för hans fordran, om hans rätt 
till betalning ur egendomen är ostridig eller slyrkes. 
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Bestämmelserna i 4 § äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt att ut
lösa den som anslutit sig enligt första stycket. 

6 § 

Auktion skall kungöras på lämpligt sätt minst sex veckor i förväg. Kun
görelsen skall innehålla uppgift om sammanträde för fördelning av köpe
skillingen. 

Innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktionen skall i kungörel
sen uppmanas att anmäla sin rätt till överexekutor senast vid auktionen. 

7 § 

Minst en månad före auktionen skall underrättelser om försäljningen sän
das i rekommenderade brev till sökanden och ägaren samt till kända borge
närer som har luftpanträtt, inteckning eller retentionsrätt. Blir sådan borge
när känd senare, skall underrättelse genast sändas till honom. Innehåller 
inskrivningsboken uppgift om adress, skall den användas. Underrättelse till 
utrikes ort skall om möjligt sändas med flygpost. 

8 § 

Har auktion ej blivit utlyst så som angivits i 6 och 7 §§, skall förfaran
det avbrytas och ny tid utlysas, om bristen är väsentlig och ej kan avhjäl
pas på annat sätt. 

Sak.ägare som avses i 7 § skall såvitt möjligt i god lid före den först ut
satta tidpunkten för auktionen underrättas om avbrottet. 

9 § 

överexekutor skall vid början av auktionen lämna en kortfattad redo
görelse för innehållet i handlingarna och för vidtagna åtgärder. Inneha
vare av fordran som bör iakltagas vid auktionen skall uppmanas att an
mäla den. Har sådan fordran anmälts hos överexekutor före auktionen, skall 
det meddelas. 

Närvarande sak.ägare skall beredas tillfälle att yttra sig om anmälda an
språk och de villkor som skall gälla för försäljningen. 

l\'"är förhandlingen avslutats skall sakägarförteclming upprättas enligt 
10-17 §§,om ej avvikelse föranledes av 18 §. 

10 § 

I saldgarförteckningen upptages 
1., om egendomen ingår i konkursbo, 
a) arvode oeh annan kostnad för egendomens förvaltning under konkur

sen, 
b) fordran som i konkursen har förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 § för-

månsrätlslagen ( ), om egendomen också är utmätt. 
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2. fordran för vilken egendomen svarar på grund av luftpanträtt, in
teckning eller retentionsrätt,. 

3. sökandens fordran, om den ej upptagits enligt 1 eller 2, samt kost
naden för förfarandet. 

Med fordran avses även ä~;arhypotek. 

11 § 

Fordringarna upptages efter det företräde som gäller enligt lag. Kostnaden 
för förfarandet upptages niirrnast före sökandens fordran. 

Fordran upptages i förteckningen även om den är beroende av villkor, 
inteckning är sökt men ännu ej beviljats eller tvist föreligger. 

När försäljning begärts ay förvaltaren i konkurs, upptages konkursboet 
som sökande utan förmfmsriitt, om ej annat följer av 5 §. 

12 § 

Fordran upptages med dess belopp den dag då sammanträde för köpe
skillingens fördelning skall ii.ga rum. Fordran, som ej är förfallen till betal
ning och icke löper med ränta före förfallodagen, upptages med det belopp 
som efter fem procents årlig ränta utgör fordringens värde nämnda dag. l\fot
svarande gäller, om utfäst ränta är lägre än fem procent. 

Ränta på intecknad fordrnn beräknas för ett år, om det ej visas att den 
står inne för annan tid. På iigarhypotek beräknas ej ränta, om det icke iir 
utmätt. 

13 § 

I övrigt anges i sakägarf.örteckningen 
1. sammanlagda beloppet av fordringar med bättre rätt än den för vil

ken egendomen skall säljas och kostnaden för förfarandet (skyddsbeloppet) 
samt vilka fordringar som är skyddade, 

2. det lägsta bud som må~>le avges för alt egendomen enligt 15 § skall få 
säljas, 

3. bctalningsvillkoren. 
Om reservdelar skall säljas på begäran av borgenär som ej har inteck

ning för sin fordran, får skyddsbeloppet ej i något fall bestämmas högre än 
till två tredjedelar av det värde som åsatts reservdelarna enligt 73 § utsök
ningslagen (1877: 31 s. 1). 

14 § 

Vid försäljning av flera luftfarlyg skall varje fartyg utropas för sig. 
Luftfartyg som är i samme ägares hand och svarar för samma fordringar 
skall dock ulropas gemensamt, om ägaren eller borgenär ej begär sär
skild försäljning av visst eller vissa fartyg. Särskild sakägarförteclming 
skall upprättas för· egendom som utropas för sig. Beträffande fordran för 
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·vilken flera luftfartyg svarar skall i förteckningen anmärkas, att mindre 
belopp än förteckningen anger kan komma att falla på egendomen till följd 
av att köpeskillingen för annan egendom lämnar tillgång till betalning av 
fordringen eller del dtirav. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning vid försäljning av luftfarlyg 
jämte intecknat lager av reservdelar. Luftfartyg och reservdelslager får 
dock ej utropas gemensamt, om fordran bevakats av borgenär som ej har 
inteckning i reservdelarna. 

Lager av reservdelar som ej ulropas gemensamt med luftfartyg kan på 
begäran av lagrets ägare eller borgenär utropas i skilda poster, med för
behåll att försäljning av sådan post sker endast om försäljningen med 
hänsyn även till de bud som avges för andra poster kan godkännas enligt 
20 §. 

15 § 

Vid försäljningen skall skyddsbeloppet täckas av köpeskillingen för egen
domen och andra medel som finns alt tillgå. 

16 § 

Ktipeskillingen skall betalas kontant. Efter medgivande av intecknings
havare får dock kapitalbeloppet av intecknad fordran som faller inom kö
peskillingen inneslå i avräkning på denna, om det ej är fråga om sådan 
fordran som avses i 11 § andra stycket. Omfattar inteckningen två eller 
flera luftfartyg eller luftfartyg jämte reservdelar, får fordringen innestå en
dast om all den intecknade egendomen blivit utmätt och säljes vid gemen
samt utrop. 

I sakägarförtcckningen skall anndrkas, om fordran ej får innestå. 

17 § 

Den som ropar in egendomen är skyldig att efter inropet lämna hand
penning som motsvarar en sjättedel av köpeskillingen, dock ej mindre än 
den kostnad som skall utgå ur egendomen. 

Handpenningen skall betalas kontant, om ej inroparen ställer säkerhet 
för beloppet. 

Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver ej 
lämna handpenning eller sfälla säkerhet men blir i fall som avses i 23 § er
sättningsskyldiga intill motsvarande belopp. 

Oguldcn del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid sam
manträdet för köpeskillingens fördelning, i den mån ej den som enligt för
teckningen är betalningsberättigad medgivit avräkning. 

!'far köpeskillingen till fnllo betalats, får köparen komma i besittning av 
egendomen. Egendomen svarar därefter ej för annan skuld än sådan som 
köparen övertagit enligt 16 §. 
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18 § 
På begäran av sakägare 'ars rätt beror därav kan försäljningen ske på 

andra villkor än som angivits ovan, om avvikelsen ej gör intrång i annans 
rätt. Den som ej själv begärt försäljning får icke motsätta sig, att skydds
beloppet höjes. 

rn § 

Innan egendomen ropas ut skall redogörelse lämnas för innehållet i sak
ägarförteckningen. Upplysning skall lämnas, att egendomen ropas ut under 
förbehåll att inrop skall prövas enligt 20 §. 

20 § 

Innan inrop godtages skall överexekutor pröva om i 15 § angivet villkor 
för försäljning är uppfyllt. 

Om samtliga berörda sakiigare medger det, får inrop godtagas utan hin
der av första stycket. Sökanden kan medge, att inrop godtages fastän kost;. 
naden för förfarandet ej blivit täckt. 

Inrop får ej godtagas, om sökandens fordran ej täckes och han motsätter 
sig alt försäljning sker. 

21 § 

Om inropare ej utan dröjsmål lämnar föreskriven handpenning, skall 
egendomen ropas ut på nytt. överexekutor kan på begäran göra ett kort 
uppehåll i handläggningen för alt bereda inroparen tillfälle att anskaffa 
handpenning, om uppehållet ej kan antagas medföra beaktansvärd oHigen
het. 

Betalar ej inroparen ogulden del av den kontanta köpeskillingen senast 
vid fördelningssammantriidd, är inropet ogiltigt. 

22 § 

Har inrop blivit ogiltigt enligt 21 § andra stycket, skall nytt försäljnings
försök göras, om ej sökanden avstår därifrån. 

I fråga om ny auktion äg·~r 6-21 §§ motsvarande tillämpning. Anmälan 
som skett för en auktion gäller även för senare auktion. 

Skall nytt försäljningsförsök. ej göras, går utmätningen åter. Della gäl
ler dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan vid
tagna åtgärder. 

2a § 
När ny auktion hålles seöan inrop blivit ogiltigt enligt 21 § andra styc

ket, skall handpenningen tagas i anspråk i den mån det behövs för att sam
manlagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen jämte 
sex procents årlig ränta därå från utsatt dag för köpeskillingens fördel
ning till och med den nya dagen för sådan fördelning och kostnaden för den 
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nya auktionen. Detta gäller även om ändrade förhållanden inträtt. Vad som 
ej behöver tagas i anspråk skall återlämnas, när den nye inroparen fullgjort 
sin betalningsskyldighet. 

Blir egendomen ej s{tld när ny auktion hålles, ä1; hela handpenningen 
förverkad. Hålles ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning 
av kostnader för förfarandet som blivit onyttiga. Återstoden tillkommer in
roparen. 

Om rätt för inroparen att i visst fall frånträda köpet och återfå handpen
ning finns bestämmelser i 25 §. 

24 § 

I fråga om fördelning av köpeskilling och andra tillgängliga medel äger 
vad som enligt 143-166 §§ utsökningslagen 0877: 31 s. 1) gäller beträffan
de fast egendom motsvarande tillämpning. I fall som avses i 13 § andra styc
ket får dock den som har inteckning i reservdelarna ej till skada för borge
när som icke har inteckning göra sin rätt gällande till högre belopp än som 
svarar mot två tredjedelar av köpeskillingen för reservdelarna minskad med 
kostnaden för förfarandet. Därvid skall i fall som avses i 23 § handpenning 
för reservdelarna läggas till köpeskillingen, i den mån den ej skall tillkomma 
inroparen. 

Angående klagan över övercxckulors ålgiird vill auktion och verkan där
av eller i fråga om fördelning som avses i första stycket gåller vad som i 
utsökningslagen föreskrives för motsvarande i:irenden som rör fast egen
dom. 

25 § 

överklagas exekutiv auktion, skall inroparen utan hinder därav fullgöra 
sin betalningsskylclighet senast vid förclelningssammantrådct. Han åger 
också komma i besittning av den sålda egendomen, om ej annat förordnats 
enligt 218 § utsökningslagen (1877: 31 s. 1) innan han blivit berättigad där
till. 

Får inroparen enligt meddelat förordnande ej komma i besittning av elen 
sålda egendomen och år hindret ej hävt inom tre månader från dagen för 
köpeskillingens fördelning, får han frånträda köpet och återfå vad han be
talat jämte därå upplupen ränta, om han gör anmälan därom hos överexe
kutor medan hindret alltjämt består. 

övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Genom lagen upphäves 
lagen (1955: 235) med särskilda beståmmelser om försäljning av utmått 
luftfartyg m. m. 

2. Nya lagens bestämmelser om sakägarförteckning samt om kungörande 
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av auktion och vad som har samband därmed tillämpas före lagens ikraft
trädande, om auktion skall h:Hlas först efter ikraftträdandet. 

3. Om auktion hållits före nya lagens ikraftträdande, tillämpas äldre lag 
i fråga om inropares förpliktelser samt köpeskillingens fördelning och vad 
som har samband därmed. 

4. övergångsbestiimmelserna till lagen (1967: 143) angående ändrad ly
delse av 4 och 7 §§ lagen den 12 maj 1955 (nr 235) med särskilda bestäm
melser om försäljning av utmätt luftfartyg m. m. äger motsvarande tillämp
ning med avseende på nya lagen. 

5. Bestämmelserna i 3 § nya lagen äger icke tillämpning i fråga om ut
tagande av böter, viten eller annan med brott förenad påföljd, som inne
fattar bel::i.lningsskyldighct, och icke heller vid indrivning av vad som i mål 
eller ärende vid domstol eller i övrigt i samband med riittegång har utgått 
av allmänna medel och som enligt domstolens beslut skall återgiildas. 

6. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som 
ersatts genom bestämmelse 'l nya lagen, tillämpas i stället den nya bestäm
melsen. 

8) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i lagen (1955: 2~:9) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års 
konvention rörande intemationellt erkännande av rätt till luftfartyg 

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1955: 229) i anledning av Sveriges 
tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt 
till luftfartyg, 

dels att 6 § skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i 8 § ordet "luftfartsstyrelsen" skall bytas ut mot "luftfartsverket". 

(Nuvarande lydelse~, (Föreslagen lydelse) 

6 §. 

Där försäljning av luftfartyg eller 
i 4 § omnämnda reservdela1~ till så
dant fartyg skall äga rum i den ord
ning, som stadgas i lagen med sär
skilda bestämmelser om försäljning 
av utmätt luf tf artyg m. m., åligge 
den som påkallat försäljningen att 
till auldionsf örrättaren ingiva ett av 
vederbörande myndighet i den stat 

När exekutiv försäljning av luft
fartyg eller i 4 § omnämnda reserv
delar till sådant fartyg skall äga 
rum, åligger det den som påkallat 
försäljningen att ingiva ett av veder
börande myndighet i den stat där 
fartyget är registrerat utfärdat gra
vationsbevis angående egendomen 
jämte styrkt översättning av beviset 
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(Nuvarande lydelse) 

diir fartyget är registrerat utfärdat 
gravationsbevis angående egendo
men jämte styrkt översättning av be
viset ävensom att, då fråga är om 
luflfartyg, senast en månad före auk
tionen låta kungöra försäljningen å 
regislrcringsorlcn enligt där gällande 
lag. Inom samma tid skall underrät
telse varom stadgas i ,'J § lagen med 
särskilda bestämmelser om försälj
ning av utmätt luftfartyg m. m. sän
das till innehavaren av varje i farty
get inskriven riitlighet, som skall er
kännas enligt denna~~ 

I borgenärs( örteclmingen skall 
upptayas, utöver de i 4 § lagen med 
särskilda bestämmelser om försälj
ning av utmätt 111ftfartyg m. m. av
sedda fordringarna och kostnaderna, 
annan riittighet som skall erkännas 
enligt denna lag. Försäljningen skall 
ske under förbehåll om beståndet av 
.~ådan rättighet, diirest den enligt för
teckningen fall er inom lägsta budet. 
Faller rättigheten utom lägsta budet, 
äge vad i 12S § utsökningslagen sugs 
motsvarande tillämpning. 

(Föreslagen lydelse) 

ävensom att, då fråga är om luftfar
Lyg, senast en månad före auktionen 
låta kungöra försäljningen på regist
reringsorten enligt där gällande lag. 
Inom samma lid skall underrättelse 
i föreskriven ordning sändas till in
nehavaren av varje i fartyget inskri
ven rättighet, som skall erkännas en
ligt denna lag. 

Utöver de fordringar och kostna
der som annars skola upptagas i sak
ägarförteckning vid exekutiv försälj
ning av luftfartyg eller reservdelar 
skall i förteckningen upptagas annan 
dttighet som skall erkännas enligt 
denna lag. Beträffande sådan rättig
hets st~llning vid e:rekutiv försälj
ning äger vad som gäller beträffan
de förbehåll för rättiglieter i fast 
egendom som säljes exekutivt mot
svarande tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 

9) Förslag· 

till 

Lag 

om ändring i förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsökningslagens 

införande och vad i avseende därå iakttagas skall 

Härigenom förordnas, att 12 §förordningen (1877: 31 s. 51) om nya ut
sökningslagcns införande och vad i avseende därå iakttagas skali skall upp
höra att gälla vid utgången av år 1971. 

17 Riksdagen 1971. 1 saml. Nr 20 
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10) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i jordabalken 

Härigenom förordnas, att I) kap. 15 §, 7 kap. 16, 17 och 19 § §, 8 kap. 15 §, 
12 kap. 29 §, 17 kap. 10 §, 19 kap. 21 §, 20 kap. 6 och 9 §§, 22 kap. 3 § samt 
23 kap. 2 § jordabalken skall ha nedan angivna lydelse. 

(Lydelse enligt prop. 1970: 20) (Föreslagen lydelse) 

6 KAP. 

15 § 

Har myndighet - -- -- - --- - --- - - - - - motsvarande Lillämpning. 
För.sta stycket gäller ej, om efter 

cJ:ekutiv 11nderlwndsf örsäljning av 
fastighet fördelning skett av andra 
medel än sådana som influtit genom 
särskild f6rsiiljniny av tillbeh6r. 

7 KAP. 

16 § 

Siiljes f astigliet på e:relw liv auk
tion, gäller upplåtelse av nyttjande
rätt, servitut eller rätt till elektrisk 
kraft mot den nye iigarcn endast om 
försiiljningen skell under förbehåll 
om rällighetens bestånd enligt lagen 
( ) om exekutiv föJsäljning 
av fast egendom eller dttigheten en
ligt samma lag är skyddad utan för
behåll. 

Efter e.l'ek11iiv f6rsäljning av fas
tighet giiller upplåtelse av nylljamle
riitt, servitut eller riitt till elektrisk 
kraft mot den nye iigaren endast om 
försiiljningcn skelt under förbehåll 
om riitlighetens bcslånd enligt lagen 
( ) om cxekuliv försäljning 
av fast egendom eller rälligheten en-

. ligt samma Jag iir skyddad utan för
behåll. 

Bestämmelser om -- - -- - -·· - -·- --- - - -- ---- -- -·- - fast egendom. 

17 § 

överlåtes fastighelcn - - - -- · - ·· -- - - - --- ·· -- vid övcrlålelsen. 
Den nye -- · -- - - --·-- -- ·· · -- -- -- - - - · - -- - Lilllriilt faslighel en. 
Har fastigheten fiirvänmt.1· på exe- Efter e.1·clmtiv försäljning av fas-

lmtiv auktion, gäller lagen ( ) liglzet gäller lagen ( ) om 
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(Lydelse enligt prop. 1!J70: 20) 

om exekuliv försiiljning av fast egen
dom i fråga som avses i försla och 
andra styckena. 

(Fiire.~lagen lydelse) 

exckuliY försiiljning av fast egendom 
i fråga so111 avses i förstn och andrn 
styckena. 

19 § 

Säljes fastiglzelen på e:rel.:uliv auk
tion oclz kommer upplåtelse av nyll
jandcrält, servitut eller räll till elekt
risk krafl ej att gälla mot den nye 
iigaren, skall den från vilken försälj
ningen iigt rum ersätta rällighetsha
varen dennes skada. Har rättigheten 
bevarats genom alt rältighetsharn
ren lillskjutil medel enligt lagen 
( ) om exekutiv försäljning 
av fasl egendom, har rältighetshava
ren såsom skadestånd riitt till ersiitt
ning för lillskottet i den mån detta 
ej översliger viirilet av rättigheten. 
Om upplåtelsen skett utan vederlag, 
iiger vad som sagts förut tillämpning 
endast om fastighelen sålts för an
nat ändamål ån till betalning av fonl
ran för vilken den på grund av ut
miitning eller eljest svarar. 

Riitt lill ersiillning enligl första 
slyeket lilikommer ej riitlighetslrn
v.1 re s0111 genon1 övcrcnskonunelse 

vid auktionen låtit riillighetens före
lriidesliige försämras, om det ej iir 
uppenbart att rättigheten iindå sknl
le ha gått förlorad. 

l\ommer till följd av e.reknliv för
siiljning av fastighet upplåtelse av 
nyttjanderätt, servitut eller rätt till 
elektrisk kraft ej att gälla mot den 
nye iigaren, skall den från vilken för
säljningen ägt rum ersälla rättig
hctshavaren dennes skada. Har rät
tigheten bevarats genom att rältig
hctshavaren lillskjutit medel enligt 
Jagen ( ) om exekutiv försälj
ning av fast egendom, har rältighets
havaren såsom skadestånd rätt till 
ersiillning för tillskottet i den mån 
detta ej överstiger värdet av rättig
heten. Om upplåtelsen skelt utan YC

derlag, äger vad som sagts förut till
liimpning endast om fastigheten sålls 
för annal iindamål iin till betalning 
av fordran för vilken den på grund 
av utmiitning eller eljest svarar. 

Hiitt till ersiitlning enligt första 
styekd tillkommer ej riiltighelsha
varc som genom ii,·crenskommelsc 
vid e;i-elmtiv auktion låtil riiltighe
tcns företriidesläge försämras, om 
det ej iir uppenbart att riiltigheten 
iindf1 skulle ha g~1ll förlorad. 

8 l\..\P. 

15 § 
Om fastigheten utmiifcs före till

trädesdagen eller om före niimnda 
dag fordran fi>r vilken pantriilt upp
lälits i fasliglll'len fastsliilles till be
talning ur denna, får arrendatorn 

Om fastigheten blivit utmätt före 
tillträdesdagcn, får arrendatorn upp
säga avtalet. Han har äwn rätt till 
ersättning för skada. Uppsägning 
skall dock ske inom en månad från 
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(Lydelse enligt prop. 1970: 20) 

uppsäga avtalet. Han har även rätt 
till ersättning för skada. Uppsägning 
skall dock ske inom en månad från 
del arrendatorn fick kiinncclom om 
ulmälningcn eller fastställandet till 
betalning. Upphiivcs utmät ni ngcn el
ler förfaller eljest frågan om fastig
hetens försäljning, får ej uppsiigning 
ske därefter. 

(Föreslagen lydelse) 

det arrendatorn fick kännedom om 
att fastigheten blivit utmätt. Upphä
ves utmi.:ilningcn eller förfaller eljest 
frågan om fastighetens försiilj ning, 
för ej uppsiigning ske diirefler. 

12 KAP. 

29 § 

Om fastigheten utmätes före till
lrtidesdagen eller om före nämnda 
dag fordran för vilken pantri.itt .upp
låtits i fastigheten fastställef till be
talning ur denna, får hyresgästen 
uppsäga avtalet. Han har även rätt 
till ersättning för skada. Uppsägning 
skall dock ske inom en månad från 
det hyresgästen fick kännedom om 
utmätningen eller fastställandet till 
betalning. Upphäves utmätningen el
ler förfaller eljest frågan om fastig
hetens försäljning, får ej uppsägning 
ske därefter. 

Om fastigheten blivit utmätt före 
tilllrädesdagen, får hyresgästen upp
säga avtalet. I-Ian har även rält 
till ersättning för skada. Uppsägning 
skall dock ske inom en månad frän 
det hyresgästen fick kännedom om 
att fastigheten blivit utmätt. Upp
hiives utmätningen eller förfaller el
jest frågan om fastighetens försälj
ning, får ej uppsiigning ske därefter. 

li KAP. 

10 § 

Detta kapitel - - - - -- - - - - - - annan grund. 
I fråga om företräde mellan upp- I fråga om företräde mellan upp-

låtelser av nyttjamleriitl, servitut el- lålelscr av nyttjanderätt, servitut el
ler rätt till elektrisk kraft vid exeku- ler räll till elektrisk kraft vid exeku
tiv försäljning gäller ej 3 §. I fall då tiv auktion gäller ej 3 §. I fall då 
inskrivning av rättigheterna sökts inskrivning av rättigheterna sökts 
samma inskrivningsdag har förviir- samma inskrivningsdag har förvär
ven lika rätt, om ej annan företrii- ven lika rätt, om ej annan företrä-
desordning faslställts. dcsordning fastställts. 

Andra stycket - - -·- -- - - - - - -- - - fast egendom. 
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(Lydelse enligt prop. 1970: 20) (Föreslagen lyd el se) 

19 KAP. 

:H § 

Har fast egendom eller tomtriitt 
utmätts eller fordran, för vilken 
panträtt upplåtits, fastställls till be
talning ur sådan egendom eller har 
beträffande fasl egendom eller tomt
rätt som ingår i konkursbo hegärls 
försäljning i den ordning som gäl
ler för utmiitt sitdan egendom eller 
har utmätningen upphiivts rlkr frå
gan om egendomens försäljning av 
annat skäl förfallit, skall anleckning 
diirom göras i fastighetsboken eller 
tomtriittsboken. Anteckning all egen
domen försålts utmälningsvis skall 
ske när handling som visar köpeskil-

Ilar fasl egendom eller tomträtt 
n tmätts eller fordran fastställts att 
utgå med särskild förmånsrätt i så
dan egendom eller har beträffande 
fast egendom eller tomtriHt som in
går i konkursbo hegiirls försäljning 
i den ordning som gäller för utmält 
stulan egendom eller har ulmälning
en u pphiivts eller frågan om egendo
mens försäljning av annal skäl för
fallit, skall anteckning diirom göras i 
faslighetsboken eller tomträt lsboken. 
Anteckning att egendomen försålts 
ulmätningsvis skall ske när handling 
som visar köpeskillingens fördelning 

!ingens fördelning inkommit. inkommit. 
Om inHrkan - - - -- -- -- - - -- förhållandet inkommit. 
Förekommer i --- ---- - - - - ---- -- -- - - -- giiller bestiirnrnclsen. 

20 KAP. 

6 § 

Lagfarlsansökan skall -- - - --- ---- - - - - - - - sökandens förviirv, 
7. fastigheten på exekutiv auktion 7. fastigheten sålls c.rel.:utivt Lill 

sålls lill annan än sökanden och för- annan än siikanrlcn och försäljning
säljningen enligt lag äger företl'fidc en enligt lag frger företriide framför 
framför dennes förvärv, dennes förvärv, 

8. för sökandens -- -- -- -- --- - - - - göras gällande. 

!) § 

Har fastighet förviirvats genom ex
propriation eller liknande tvångs
förvärv eller på e;rckzztiv auktion, uid 
vilken f astigllcten sålts till betalning 
av fordran för vilken den Lill följd 
av npplMelse av pantriitt eller på an
nan grund svarar oavsett vem den 
tillhör, har förvärvaren riill atl er
hl1lla lagfart utan hinder av all den 
föregående iigaren ej har lagfart. 

Har faslighel fön-ärvats genom ex
propriation eller liknande Lvångs
förviirv eller sålls e:rek11tivt till betal
ning av fordran för vilken den till 
följd av upplåtelse av panträt L eller 
på annan grund svarar oavsetl vem 
den tillhör, har förviirrnren rätt att 
erhålla lagfarl utan hinder av att 
tlen föregående iigaren ej har lagfart. 
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(Lydelse enligt prop. t!JiO: 20> (Föreslagen lydelse) 

22 KAP. 

:~ § 

Ansölrnn om - -- ---- ---- -- - - - -- -- eller sökt. 

4. fastigheten frång<.Ht sökanden 
på grund av e:'i.ekuliv auktion eller 
genom expropriation eller liknande 

4. fastigheten frångått sökanlkn 
p~t grnnd av exekuti,· försäljning el
ler genom expropriation eller liknnn-

lvångsförvärv, de Lvftngsförvärv, 
5. sökanden är - - -- - - - överlåtit egendomen. 

Har ärende - - - - -- - - - - samma dag. 

23 KAP. 

') ~ - ~ 

Ansökan om - --- -- -- - -- - --- --- - - - - framför upplåtelsen, 

6. fasliglH'tcn före upplMelsen fi. fastigheten före upp!Melsen 
frångMl upplätaren p:°i_ grm111 av frirngåtl upplåtaren på grund av 
exekutiv a11klion eller genom cxpro- exekutiv försäljning eller genom ex
priation eller liknande tvlngsför- propriation eller liknande LYångs-
värv, förvärv, 

7. upplätelsen avser - -- - -- -- - - - - - -- - - göms giillandc. 
Har ärende -- - - - - - -- - -- - samma dag. 

Denna lag triidl'r i kran elen 1 jan11ari Hl72. 
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11) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i uppbördsförordningen (1953: 272) 

Härigenom förordnas, all (i() ~ :1 mom. uppbör<lsförordningen (1953: 272) 
skall ha nedan angiYna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Före.<;lagcn lydelse) 

60 § . 

3 mom.1 Bestämmelserna i 88 c § 
utsökningslagen skola icke äga till
lämpning vid utmätning för skatt, ej 
heller vad i nämnda lag stadgas om 
skyldighet för borgenär att i 1Jissa 
fall förskjuta kostnad. 

• 'I mom. Bestämmelserna i 88 c § 
och 198 § 3 mom. utsökningslagen, 
11 § lagen om exekutiv försäljning av 
fast egendom samt 3 § lagen om exe
kutiv försäljning av luftfartyg m. m. 
skola icke äga tillämpning vid ut
mätning för skatt. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 

1 Senaste lydelse 1963: 260. 
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Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 10 december 1970. 

Närvarande: 

justitierådet 
regeringsrådet 
justitierådet 
justitierådet 

RmEN, 

HJEnN, 

BEnGSTEN, 

GYLLENSVÄRD. 

Enligt lagrådet den 21 seplember 1970 tillhandakommet utdrag av proto
koll över justitieärendcn, hållet inför Hans Maj :t Konungen i statsrådet den 
14 maj 1970, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle en
ligt 87 § regeringsformen inhämtas över upprättade förslag till 1) lag om 
exekutiv försäljning av fast egendom, 2) lag om ändring i utsölmingslagen 
(1877: 31s.1), 3) lag om ändring i lagsökningslagen (1946: 808), 4) lag om 
ändring i rättegångsbalken, fi) lag om ändring i konkurslagen (1921: 225), 
6) lag om ändring i ackordslagen, 7) lag om e:rekutiv försäljning av luftfar
tyg m. m., 8) lag om ändring i lagen (1955: 229) i anledning av Sveriges till
träde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till 
luftfartyg, 9) lag om ändring i förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsök
nings lagens ikraftträdande och vad i avseende därå iakttagas skall, 10) lag 
om ändring i jordabalken. 

Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, hade inför lagrådet före
dragits av hovrällsassessorn Björn Orrhede. 

Förslagen föranledde följande yttranden. 

Lagrddet: 

De remitterade lagförslagen syftar i huvudsak till att anpassa den exeku
tionsrättsliga lagstiftningen dll panträltssystemet i nya JB. Förslagen, som 
väsentligen grundar sig på l:.:~gberedningens betänkande Utsökningsrätt VIII 
(SOV 1968: 64), innebär bl. a. att bestämmelserna rörande exekutiv försälj
ning av fast egendom utmönstras ur UL och efter erforderlig omarbetning 
sammanföres till en särskild lag (FfL). Frågor av exekutionsrättslig karak
tär har varit aktuella redan i tidigare skeden av lagrådets befallning med JB, 
eftersom bestämmelser av d1mna karaktär även skall ingå i själva balken. 
Det må erinras om att lagrådet i yttranden över JB-remisserna framhöll, 
att granskningen av dessa b·~stämmelser ej vore slutgiltig innan hela fältet 
kunde överblickas. Först i detta skede har en sådan överblick blivit möjlig. 
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Vid den nu verkställda granskningen har lagrådet funnit, att de exekutions
rättsliga bestämmelserna i balken - sådana de utformats i prop. 1970: 20 
med vissa justeringar enligt den aktuella remissen - i huvudsak passar 
väl ihop med den lagstiftning i ämnet som hiir i övrigt föreslås. Såsom när
mare ulvecklas i det följande är dock samordningen mellan 6 kap. 12-15 §§ 
.TB och vissa bestämmelser i FfL ej helt invändningsfri. 

Förslaget till lag om exekutiv försäljning av fast egendom 

Regeringsrådet Hjem: 

Man torde utan slörre risk för att bli motsagd våga påstå, att de regler som 
f. n. gäller för exekutiv försäljning av fast egendom inte i alla stycken hör 
till de lättaste nue sig att genomskåda eller att praktiskt tillämpa. Ett exe
kutivt förfarande, utspelat efter alla konstens regler, torde i själva verket få 
anses såsom ett av de mest invecklade instrument som rättsordningen kän
ner. Ofta lorde <kl vara hart när omöjligt inte bara för lekmän att utan 
hjälp av sakkunnig agera i förrättningar av detta slag. Den som tilltror sig 
att på C'gen hand kunna bevaka sin rätt vid en exekutiv auktion med något så 
när tilltrasslade förhållanden tar slora risker. Endast ett litet antal specialis
ter synes behärska iimnet. Häri ligger en fara att dessa på ett otillbörligt sätt 
kan utnyttja det överlag lagstiftningen ger dem över personer som enligt sa
kens natur är mindre bevandrade i dessa angelägenheter. 

Mot denna bakgrund hade det naturligtvis varit önskvärt om lagbered
ningen i större utsträckning än som skett hade kunnat inrikta sig på att få 
till stånd mera klara regler än de nuvarande och att man försökt stöpa om 
det exekutiva förfarandet i belyd1igt enklare former. Beredningen har 
emellerlid i huvudsak stannat vid alt anpassa gällande regler i UL till det 
nya panträttssystemet i JB. Uppenbarligen har beredningen varit hårl bun
den vid delta och inte ansett sig på något mera genomgripande sätt kunna 
rucka på reglerna i JB för alt därigenom åvägabringa en mera ändamålsenlig 
totallösning av de så niira sammanhängande frågorna om panträtten och det 
exekutiva förfarandet. Det kunde l. ex. eljest ha varit frestande att med ut
gångspunkt från ell modifierat tillbehörsbebrrepp ånyo taga npp frågan om 
försäljning av fastighetstillbehör, vilken i så eminent grad synes ågnad att 
komplicera det exekutiva förfarandet. Men härför har tiden uppenbarligen 
ännu inte ansetts mogen. Del sagda må emellertid tjäna som belysning av 
hur reglerna i JB kan lägga hinder i vägen för rationella lösningar på utsök
ningsriiltens område. Nu i efterhand kan väl i efterklokhetens tecken konsta
teras alt del varit mindre v:'ilbctänkt att man inte på en gång och i ett sam
manhang behandlat panträttens och utsökningsrättens mera näraliggande 
ämnesområden. Som saken nu ligger till är det fara värt - även med hänsyn 
till den framtida användningen av datatekniken inom inskrivningsväsendet 

17t Riksdagen 1971. 1 samt. Nr 20 
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·- att såviil .JB som FfL dclvi:> kommer att framstå som föråldrade redan då 
de träder i kraft och. följaktligen ganska snart bli i behov av revision. 

Trots att vid remissbchandlingen av lagberedningens förslag farhågor ut
talats för att förfarandet blivit alltför komplicerat och svårbedömbart för 
den enskilde, ansluter sig dc:partcmenlsförslagct i alll väsenlligt till bered
ningens förslag. Även om på enstaka punkter vissa förenklingar och förtydli
ganden åstadkommits, är de föreslagna beslänunelserna i stora delar allt
jämt så svårtillgängliga, att det torde bli nödviindigt, all de kompletleras 
med utförliga anvisningar r•)rande den närmare innebörden och tillämp
ningen. Och vad förfarandet hctriiffar är det tydligt, att delta i framtiden in
galunda blir enklare än vad clet f. n. är. I detta hänseende må särskilt pekas 
på reglerna om utropsordningen, då en fastighet belastas av riittighcler (:39 
§), och på heslämmelserna om gemensamt intecknade fastigheter (49-55 
§§). Det är en klen tröst, att man rörande sistnämnda bestiimmelser får 
höra, att det knappast är möjligt att nå mycket längre på förenklingens väg. 
Mera lugnande är då att man kan räkna med alt vissa av bestiimmelserna i 
sinom tid kommer att förlora, i betydelse, allteftersom inleclmingsförhållan
dcna ordnar upp sig efter jordabalkens mönster. 

Endast i ell avseende inncfallar deparlcmenlsförslagel -- liksom bered
ningens förslag - en nyhet av större principiell räckvidd. Det gäller införan
det av möjlighet till försäljning av fastighet under hand. Dessviirre har för
slaget i denna del framförts så halvhjärtat, att man knappast vågar räkna 
med att överexclmlorerna i någon större ulstriickning kommer alt begagna 
sig av denna utväg. Som särskilt anmärkningsvärt framstår iivcn alt de föns
slyrelser-överexekulorer som ytlrat sig över förslaget i denna del själva 
slfiller sig rdalivl kallsinniga till detsamma. Å andra sidan har i ett tungt vä
gande rcmissyllrande framförts den åsikten att, eftersom underhandsför
säljning i de flesta fall är ägnad atl ge ett för alla beriinla parter förmånli
gare resultat än om faslighetcn säljs på offentlig auktion, förfarandet bör in
riktas på underhandsförsäljning som den normala realisationsformen. 

Även um det finns vissa skfö att skygga inför den nyöppnade möjlighelcn 
till llI1l1erhandsförsiiljning, bi)r enligt min mening dock allvarligt ih·ervägas. 
om inte denna mi)jlighd bör kraftigare understödjas än vad som skett i de
parlcmenlsförslagcl, inte endast av den anledningen alt underhandsförsiilj
ning i sig sjiilv torde utgöra en smidig lösning utan även därför att man 
genom valet av denna försäljningsform undgår all inveckla sig i det av lagen 
eljest anvisade förfarandet . 

• Jag föreslår därför i det följande vissa jämkningar i departementsförsla
gel, vilka går ut på att övere:x.ekutor skall tvingas att på el! Li1ligt stadium ta 
ställning till frågan om und·~rhandsförsäljning och alt denna försäljnings
form skall bli ett anviindbart alternaliv till det hittills gängse auktionsförfa
randet. Om vunna erfarenheler ger stöd diiråt är det måhiinda möjligt alt 
underhandsförsäljning scder::nera kan bli den primära försäljningsformen. 
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Tanken iir ju all FfL i sinom tid skall infogas i en utsökningsbalk. Mellan li
den torde höra ulnytljas p{1 så siiLt att reglerna i FfL göres Ull föremål för 
~ärskild iiversyn, y~wvid alllså fr~imst frågan om försiiljningsfonnen bi>r 
uppmärksammas. :Men en sådan översyn bör även, trots den pessimism som 
f. Il. tycks råda om utsikterna atl härutinnan nå resultat, inriktas på alt -
med beaklande av de reformer på inskrivningsväsendels område som avser 
en omläggning av fastighetsbokföringcn till ett ADB-system - få till stånd 
ett betydligt enklare och därmed även ett ur rättssäkerhetssynpunkt mera 
betryggande auktionsförfarande än det som deparlementsförslaget innehål
ler. 

l systemaliskl avseende kan mot förslaget till FfL riktas den anmärk
ningen alt man inte mcdtagi L fördclningsrcglerna i sjiilva lagen. Det hade 
naturligtvis varil en stor fördel om alla de viktigaste reglerna om exekutiv 
försäljning av fast egendom funnits samlade på elt ställe. Det ter sig besyn
nerligl, alt man nu skall behöva gå till en annan lag för att få Yda slutet på 
del exekuliYa förfarandet. 

Vad det remitterade förslaget ålcrigen angår synes detta till en början 
böra kompletteras på så sätt all redan i lagens försla paragraf ges klart be
sked om att underhandsförsäljning skall kunna förekomma som ett alterna
tiv till offentlig auktion. I enlighet hiirmed bör i paragrafens andra punkt fö
reskrirns att "försäljning skall ske på offentlig auktion eller under hand". 
Om överexekulor väljer att sälja en fastighet under hand, bör hinder ej möta 
alt försäl.iningcn sker genom "frivillig" auktion. 

Fråga huruvida underhandsförsäljning skall ske bör prövas av överexe
ku tor på cll så tidigl stadium som möjligt. Den omständigheten att man i 
stället väljer alt siilja fastigheten på offentlig auktion, utesluter naturligtvis 
inte att frågan om undcrhandsförsiiljning på nytt kan aktualiseras. Denna 
fråga bör ständigt hållas levande, och ell auktionsförfarande bör niir som 
helst kunna avbrytas, om del skulle visa sig liimpligt alt göra ett försök med 
underhandsförsäljning. Om bevakningssammanträde hålles på särskild dag 
före auktionen, bör iivcn vid detta tillfälle frågan om underhandsförsäljning 
lrnnna tagas upp till diskussion. Beslutar man sig vid sammanträdet för att 
fastigheten i stället skall säljas under hand, får auktionen giye!vis avlysas. 
All efter clL misslyckat auktionsförsök frågan om underhandsförsäljning 
kommer i blickpunkten, ligger i öppen dag. Vad nu sagts bör komma till ut
tryck i Jagen, förslagsvis genom en bestämmelse enligt vilken det skall an
komma på överexckutor alt snarast pröva om försäljningen skall ske under 
hand. Anses försök med underhandsförsäljning ej redan från början böra 
gi>ras, skall det åligga överexekutor att även därefter taga upp frågan om un
derhandsförsäljning så snart anledning därtill förekommer. Bestfönmelsen 
torde lämpligen kunna införas som ett första stycke i 3 §. 
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Det är betecknande, att det på flera ställen i rernissprotokollet framhålles, 
all underhandsförsäljning inte avses skola bli någon särskilt vanlig före
teelse och att denna försälj ningsform endasl bör komma till användning i 
sådana fall, då försäljningen rättsligt sett framstår som enkel och då förhål
landena även i övrigt är okomplicerade. I överensstiimmelsc därmed har hu
vudbeslämmelsen om underhandsförsäljning - 57 § - utformats på ett sätt 
som gör alt överexckutor i själva verket aldrig behöver tillgripa denna för
säljningsform. Denna omständighet i förening med det svala intresse, var
med Hinsslyrelserna i sina remissvar mottagit förslaget om underhandsför
säljning, medför alt man kan befara atl förslaget i denna del stannar på pap
peret. Vill man åstadkomma att underhandsförsäljning blir ett verksamt al
ternativ till försäljning på auktiun, Lorde det vara nödvändigt att föreskriva 
en uttrycklig skyldighet för överexekutor att använda denna försäljnings
form, då så befinnes lämplig!:. 

Enligt det remitterade förslagets ståndpunkt får underhandsförsäljning 
ske, niir försäijning i sådan rncdning finnes mera "ändamålsenlig" än försälj
ning på auktion. Med detta något diffusa uttryckssätt avses enligt remisspro
tokollet att frågan om underhandsförsäljning skall föregås av en "allmän 
lämplighctsprövning" så att t. ex. även om det finns skäl antaga att försälj
ning i denna ordning skulle kunna leda till bättre utbyte än auktionsförsälj
ning, underhandsförsäljning !likväl inte bör komma i fråga, såvida förhållan
dena i det särskilda fallet från olika synpunkter sett är komplicerade. Reso
nemanget förefaller inte helt övertygande. Även om förhållandena är kom
plicerade - vilket väl vanligen kommer att åberopas av dem som ogillar re
formen - är ju därmed ingalunda sagt, att inte en underhandsförsäljning 
ändå kan låta sig genomföras lätt och smidigt. Det finns alltså enligt min 
mening ingen anledning att begränsa användandet av underhandsförsälj
ning till de mera enkla och kl:1ra fallen. Tvärtom synes det angeläget att göra 
försök med underhandsförsiiljning just då läget är "komplicerat", inte 
minst för att därigenom undgå det stundom tungrodda och i viss mån även
tyrliga auktionsförfarandet. Avgörande för frågan om underhandsförsälj
ning bör rimligen i stället vara att man har anledning räkna med att vid så
dan försäljning gynnsammare villkor, framför allt högre köpeskillning, kan 
uppnås. Av del tidigare åberopade remissyttrandet att döma torde detta i de 
allra flesta fallen komma alt inträffa. 

Vad som ytterligare är ägnv.t att försvåra möjligheterna till underhandsför
säljniilg är den i lagförslaget uppställda regeln i 59 § att försäljningsvillko
ren - utom i visst undantagsfall - skall godkännas av fastighetsägaren. 
Det blir m. a. o. en ganska lätt sak för en illvillig fastighetsägare att omintet
göra en i övrigt lyckad underhandsförsäljning, t. ex. genom en blank vägran 
eller genom underlåtenhet att andraga varje som helst förnuftigt motiv för 
sin vägran. 

Till fördelarna med undeehandsförsäljning hör att denna försäljnings-



Kungl. Maj:ts proposition nr 20 år 1971 525 

form ger utrymme för förhandlingar om försiiljningsvillkoren på ett helt an
nat sätt iin då försäljningen sker på offentlig auktion. Det torde diirför 
kunna överHirnnas åt parterna själva att sedan överenskommelse triiffats om 
köpeskil1ingen relatlvt fritt reglera återstående frågor. överexekutors med
verkan får anses utgöra en garanti för att inte olika rättsiigares intressen trä
cJes för niira. Vissa regler - varom mera nedan - är dock nödvändiga. 

T enlighet med vad i det föregående anförts föreslås, att i 57 § föreskrives 
all om det iir sannolikt all gynnsammare villkor kan uppnås, om utmätt fas
tighet säljes under hand än om den siiljcs på offentlig auklion, försök skall 
göras alt sälja fastigheten under hand. - Regeln i 58 § om fastighetsägarens 
godkännande av försäljningsvillkoren biir mjukas upp. 

Beträffande lagförslaget i övrigt må här följande reflektioner göras. 
Det iir påfallancle med vilken noggrannhet och utförlighet man gåtl lill

vi-iga då del gälll alt utforma exempelvis reglerna som handlar om sakägar
förteekning, utropsordning och gemensamt intecknade fastigheter. Vad siir
skill de sistnämnda reglerna belriiffar är det visserligen möjligt att me<l viss 
möda fatta innehållet i dessa men det är tvivel underkastat om de verkligen 
går atl praktiskt tillämpa i fall, då fråga iir om auktion på ett mycket stort 
anlal fastigheter med siirskilt heterogena inteekningsförhållandcn. Det lorde 
inte vara fel all misstänka, att man hittills bemäslrat dessa situationer 
genom en relativl fri tolkning vid tilliimpningen av motsvarande bestfönmel
ser; remissinslansernas tystnad på denna punkt kan möjligen tydas i denna 
riktning. 

Däremot synes det mindre väl sörjt för alt de som agerar vid exekutiva 
auktioner - sakägare, spekulanter och andra - skall få möjlighet att or
dentligt sätta sig in i uppkommande besvärliga situationer, innan de har alt 
triiffa sina llisposilioner. Visserligen kan bevakningssammanträde utsättas 
att äga rum några dagar före auktionen men det förutsättes, att sammantrii
del. i allmiinhet skall försiggå i omedelbar anslulning lill auktionen. Det kan 
inte vara rimligt att r!cll:1 skall få ske i fall, då del rör sig om stora värden, 
motstridiga intressen och invecklade förhållanden. Det iir vill mycket begärt, 
all någon efter ett besyi:rligt och lröltande bevakningssammantriide och på 
grun1lval av en invecklad och omfattande sakiigarförleelming - för vilken 
en mer eller mindre summarisk redogörelse muntligen lämnats - prompt 
skall rnra i stånd all vid a11klionstillfallcl klart överblicka situationen. Fältet 
iir i sådana fall fritt för a!lelwuda överrumplingsmanövrer. 

Anses del inle liimpligt alt i själva lagen inrymma båttre möjligheter för 
riillsiigare och andra alt få skäligt rådrum för information och övervägan
den, hör det inte yara uteslutet, atl man på administrativ väg kan få till 
stånd vissa förbättringar i detta hänseende, t. ex. genom föreskrifter all i de 
fall då förhållandena kan förväntas bli invecklade bcvakningssammanträdc 
skall hållas flera dagar före auktionen och att sakägarförteckningen skall 
finnas tillgänglig eller utsi.lndas till sakägare och kända intressenter i god tid 

/ 
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före denna. Därest omständif;hcterna ger anledning därlill, bör bevaknings
sammanträdc kunna ajournerns till annan dag före auktionen. Det bör ock.
Stl finnas möjlighet att senarelägga auktionen. 

Lagrådets uttalanden i forlsättningen a,- delta protokoll avges för mitt 
vidkommande med den reservation som följer av mina ovan utvecklade syn
punkter. I den mån jag eljest iir av annan mening än lagrådets övriga leda
möter framgår clella av prolokellet. 

Lagrådet: 

Bestämmelsen i första slyckel, all vad i lagen sägs om utmätt fast egen
dom i tillämpliga delar även gäller när fasl egendom skall säljas exekuliYt 
under konkurs, syftar enligl molivultalanden dels på atl fasl egendom som 
ingår i konkursbo är ulmiill och dels på alt konkursförvaltare begiirt försålj
ning enligt 70 ~ KL. AH bcsliimmelserna i fi>l'ernrande lag kir tilliimpliga i 
det förra fallet följ<'r direld av 1 ~ och behiiver ej siirskiH anges. :\led hänsyn 
till den föreslagna a\·fattning·~n aY 70 § första slyeket första punkten KL kan 
dd ej heller anses behöYligt all föreskriva, all lagens bcstiimmelser skall 
giilla niir konknrsflinaltare hegiirt fiirsiiljning enligt niimnda paragraf i KL. 
Första stycket i 2 § kan därför utgå såsom överflödigl. 

Möjligen kan llel giiras giiUande alt, om förhållandet till KL inte alls berö
res i inledningsbestiinunclscrna till FfL, bestämmelser som enbart avser för
säljning på konkursförvaltares begäran dtleligcn borde ha sin plats, inic i 
FfL nlan i 70 § KL, såsom komplettering av vad där sägs om försäljning i 
den ordning som gäller för utmätt fast egendom. Delta skulle i så fall gälla 
26 § fjärde stycket i det remitterade förslaget samt det tillägg rörande försiilj
ning p:i konkursförvaltares hegäran som lagrådet kommer att föreslå Yid 
11 §. Bestämmelsernas ÖYCrflytlning till KL skulle emellerlid göra lagstift
ningen mindre överskådlig, varför lagrådet inle vill framställa något förslag 

i detla hänseende. 
Beslämmelscn i 71 § i det rcmilterade förslaget angående likställande av 

vilandebcvis med panthrev kan låmpligen överflyltas till förevarande para

graf. 

Jnstitieråden Riben, Bergsten och Gyllensvärd: 

Enligl andra slyckcl skall den ulmiitta fastighclt·ns iigare i.iverlämna -
uppenbarligen till överexekutor - panlbrev som han innehar. Sedan så 
skell, får panlhreYel ej pantförskrivas utan övcrcxekutors tillstånd. 

De föreslagna bestiimmelscrna har bl. a. motiverats med att det är vikligl 
att obelånade panlbrev finns tillgängliga vid försäljningen så all de kan 
överliimnas till köparen när han fullgjort sin betalningsskyldighel. I detta 
sammanhang bör emellertid 22 kap. 5 § tredje stycket .JB uppmärksammas. 
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Enligt detta stadgande skall, då efter exekutiv försliljning medel nedsatts 
som motsvarar pantbre\·s belopp, inskrivningsmyndigheten på ansökan av 
fastighetens nye ägare ulfiirda nytt pantbrev på grundval av samma inteck
ning. Det förra panlbrewt skall diirefter endast gälla rfötcn till de nedsatta 
medlen. Enligl uttalande av departemcntschefrn (prop. 1970: 20 del A s. 
416) är stadgan<lel avsell alt kunna tillämpas i varje sådant fall då vid köpe
skillingsfiirdelning efter exekutiv försäljning betalning utfallit på pantbrevs 
belopp men betalningen inte lyfts. Om ett pantbrev inte presenteras vid för
delningssammanträdel har alllså den nye ägaren möjlighet att få ut ett nytt 
pantbrev, vilket han kan belåna. Det kan med hänsyn härtill ifrågasättas om 
det är påkallat att åliigga ulmiilningsgäldenären all överlämna obelånade 
pantbrev till överexekutor, en skyldighet som han f. ö. mycket lätt torde 
kunna undandraga sig. En föreskrift härom synes iiven inkonsekvent med 
hänsyn till gäldenärens möjlighet att efter utmätningen la ut nya inteck
ningar i fastigheten. 

Bestämmelsen om skyldighet alt överlämna obelånade pantbrev kan möjli
gen i och för sig bclecknas som en ordningsföreskrift utan större principiell 
betydelse. Allvarligare betiinkligheler väcker det kompletterande förbudet 
mot pantförskrivning utan överexekutors tillstånd. Ett ägarhypotek är en 
tillgång som kan bli föremål för självständig utmätning. Så länge det inte är 
utmätt kan fastighetsägaren i princip fritt utnyttja det för pantsättning. Det 
är därvidlag utan betydelse om ägarhypoteket är knutet till ett obelånat 
pantbrev eller utgör överhypotek på ett pantbrev som belånats för lägre be
lopp än det varpå panlbrevet lyder. Det synes knappast finnas några bärande 
skäl för att i fråga om ägarhypotek av det förra slaget låta utmätning av fas
tigheten få den verkan all ägarens möjlighet att belåna ägarhypoteket blir 
beroende av en diskretionär prövning av övercxclrnlor. Enligt departements
chefen skulle förslaget i denna del innebära en avvägning liknande den 
som gjorts i fråga om ägarens möjligheter att under exekution utnyttja 
själva fastigheten och tillbehör till denna (6 §, jfr nuvarande 80 a § UL). 
Fallen är emellertid inte jämförliga. Genom att tillgodogöra sig fastighetens 
substans, d. v. s. annat än dess normala avkastning, kan ägaren s. a. s. ur
holka den rätt borgenären förvärvat genom utmätningen. Belåning av ett 
ägarhypotek som inte omfattas av utmätningen inverkar däremot inte på 
borgenärens rätt. 

Under hänvisning till det anförda hemställer vi att andra stycket av före
varande paragraf eller i varje fall andra punkten i stycket får utgå. 

5 § 
Lagrådet: 

Föreläggande för den som påstår bättre rätt till utmätt fastighet att väcka 
talan i saken skall enligt första stycket meddelas endast om skäl föreligger 
därtill. Enligl vad som anföres i motiven bör föreläggande i allmänhet kunna 
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underlåtas om utmätning skett för fordran med förmånsrätt som gäller oav. 
sett hur frågan om bättre rätt till fastigheten är att bedöma. Även det förhål
landet att överexekutor bedömer det framställda anspråket som ogrundat 
anges som ett tänkbart skäl att avslå från att meddela föreläggande. :Med 
hänsyn till den prövning som sålunda skall iiga rum innan föreläggande 
meddelas synes del inte van;_ påkallat alt -- såsom skett i sista stycket -
generellt uppställa krav på alt tvisten skall vara av väsentlig betydelse för alt 
den skall hindra försäljning av fastigheten. Avser tvisten själva fastigheten, 
bör utgången alltid avvaktas innan försäljning sker. Vid tvist angående 
tillbehör bör däremot från fall till fall prövas, huruvida tvisten skall anses 
vara av väsentlig betydelse för fastighetens värde (jfr 100 c § UL). I sam
band med den omarbetning e.v lagtexten som föranledes av det sagda synes 
lämpligt att till paragrafen överföra regeln i 14 § tredje stycket angående 
särskild försäljning av tillbehör varom tvist råder. 

Lagrådet vill förorda, att första och tredje styckena i paragrafen - tredje 
stycket ined erforderlig redaktionell jämkning - sammanföres till ett 
stycke, att som andra stycke upptages bestämmelse att fastigheten ej får säl
jas förrän tvisten blivit slutligt avgjord eller tiden för väckande av talan ut
gått samt att som tredje stycke i etl sammanhang upptages regler angående 
tvist om tillbehör. Sistnämnda stycke kan innehålla som en första punkt att 
första stycket äger motsvarande tillämpning, om annan än fastighetens 
ägare påstår att han äger byggnad eller annat som framstår som tillbehör till 
fastigheten. I det följande av stycket bör föreskrivas, att särskild försäljning 
av tillbehöret enligt 14 § ej får ske förrän tvisten blivit slutligt avgjord eller 
tiden för väckande av talan utgått samt att, om tvisten är av väsentlig bety
delse för fastighetens värde, ej heller fastigheten får säljas dessförinnan. 

Beträffande det remitterade förslagets tredje stycke - som enligt det an
fÖrda skulle sammanföras med första stycket -- vill lagrådet fästa uppmärk
samheten på vissa olikheter i förhållande till bestämmelserna i 69 och 100 c 
§§ UL om hämisning till tv'ist rörande bättre rätt till utmätt lös egendom 
resp. till sådant som framståe som tillbehör till utmätt fastighet. Även enligt 
dessa lagrum skall föreläggande meddelas den som påstår bättre rätt till 
egendomen att inom en månad väcka talan både mot utmätningssökanden 
och mot gäldenären. Underl:\tenhcl alt väcka talan i enlighet med föreläg
gandet anges i de nämnda lagrummen medföra, att talan mot borgenären är 
förlorad. I en fristående bestiimmelse förklaras därjämte, att det står borge
nären fritt att själv väcka talan. I 5 § FfL är motsvarande bestämmelser 
sammankopplade. Underlåtenhet att efterkomma meddelat föreläggande an
ges här medföra, att talan mot utmiitningssökandcn går förlorad, om inte 
denne inom den utsatta tiden själv väckt talan. Del sistnämnda alternativet 
är också preciserat så till vida, att talan skall ha väckts både mol den som 
påstått bättre rätt och den som i ärendet antagits vara ägare. 

100 e § UL skall enligt det remitterade förslaget upphävas och ersättas av 
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bestämmelser i förevarande paragraf och i 14 § FfL (jfr ovan). 69 § UL skall 
däremot tills vidare kvarstå oförändrad. Tvekan kan möjligen uppkomma 
huruvida den anmärkla olikheten mellan besUimmclserna i sistnämnda lag
rum och i förevarande paragraf är rent formell eller iivcn innebär en saklig 
skillnad. Om någon saklig skillnad inte iir åsyftad - vilket synes mest san
nolikt - iir det önskv~irt, att bestiimmclserna vid infogande i den blivande 
utsökningsbalken blir föremål för översyn och erhåller en så långt möjligt 
överensst[immantlc avfu Llning. 

Lagrådet vill i cletla sammanhang i:iven fasta uppmiirksamhelen på de fö
reslagna bestämmelserna om utmätning av ägarhypotek i 91 a § l!L. De båda 
sista styckena i paragrafen reglerar det fallet att gmdenärens riilt till ägarhy
potek bestrides. Utmiitningsmannen kan lämna hiinvisning till siirskild tvist 
om denna fråga. Föreläggande skall då meddelas utmiitningssökanden alt 
inom en månad värka lalan mol fastighetens ägare och den som bestrider 
dennes r::itl. Eflerkommes ej föreläggandet "och är talan i saken e.i väckt av 
annan part", går utmföningen åter. De citerade orden torde böra låsas så, att 
inte bara elen som bestrider faslighetsiigarens rätt utan också fastighetsiiga
ren själv, d. v. s. gäldenären, kan väcka talan. Varken 69 § UL eller föreva
rande paragraf i FfL ger någon antydan om en sådan möjlighet för gäldenä
ren i där avsedda fall. I förhållande till förevarande paragraf föreler !Jl a § 
UL också den olikheten att det inte uttryckligen anges, att talan som vi:ickts 
av annan än den som erhållit föreläggande måste vara riktad mot båda de 
övriga parterna i trepartsförhållandet. I den mån en olikartad reglering inte 
är påkallad av sakliga skäl, iir det önskvärt att även de nu påpekade skiljak
tighelerna avlägsnas vid bestämmelsernas infogande i den blivande ulsök
ningsbalken. 

6 § 

Justitieråden Riben, Bergsten och Gyllensvärd: 

BesUimmelsen i första stycket lreuje punkten innebär att överexekutor vid 
fastighetens försiiljning - på auktion eller under hand - skall kunna för
klara all viixancle gröda, som blir skördemogen före tillträdesdagen, eller an
nan dessförinnan fallande avkastning skall tillkomma köparen, fasfän hu
vudregeln är att den förutvarande iigaren får tillgodogöra sig aYkastningen 
fram till tillträdesdagen. Endast s. k. naturlig avkastning torde avses, inte 
vad som brukar betecknas civil avkastning (jfr 86 § andra stycket). l\Ied 
hänsyn till möjligheten all köpet ej fullföljes (jfr 41 § tredje stycket och 58 
§ fjärde stycket) kan liimplighclen av den föreslagna undantagsregeln ifrå
gasättas. Då bestämmelsen, som saknar motsvarighet i gällande lag, knap
past kan väntas få större praktisk betydelse, föreslår vi att den får utgå. 
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11 § 

Justitieråden Riben. Bergstcn och Gyllenwärd: 

I remissprotokoJlet har angivits, att vid exekutiv försäljning av fastighet 
under konkurs utgångspunkten vid beriikning av tid inom vilken försälj
ningen skall ske får vara den tidpunkt, då framställning gjordes om försälj
ning. När nu i sista stycket av denna paragraf föreslås en uttrycklig regel 
med motsrnrande innehåll för det fall alt fastighet skall enligt 77 a § UL an
ses utmätt, synes det lämplig! atl låta regeln omfatta också konkursfallet. Vi 
föreslår därför att sista stycket får det innehållet, att i fall som avses i 77 a § 
UL eller 70 § KL tid som avses i första och tredje styckena skall räknas från 
den dag då försäljningen begiirdes. 

Regeringsrådet lf]crn: 

AU - såsom i fiircvarawle paragraf skell - stadga en fyramånadersfrist 
för försiiljning av u\miitl faslighet synes himligen meningslöst, eftersom 
fristen inte behönr iakttagas och det i de allra flesta fall heller inte torde 
komma alt intrMfa, all den J.:an iakttagas. Lämpligare synes vara - inte 
minst med tanke på den nytillkomna möjligheten atl siilja utmätt fastighet 
under hand - all föreskriva atl utmätt fastighet skall försäljas så snart det 
lämpligen kan ske. En sådan bestämmelse är ägnad å ena sidan att inskärpa 
betydelsen av att redan från början hålla frågan om tidpunkten för försälj
ningen akl uell och i\. andra sidan atl leda till överviiganden om valet av en ur 
försäljningssynpunkt liimplig dag för försiiljningm. Som en yttersta tids
gräns bör dock gälla att fastigheten skall försäljas senast ett år från utmät
ningen, om inte anstånd med försäljningen beviljas på begäran av sökanden 
eller faslighelens i:igare. För sådant anslånd bör - i i.iverensslämmelse med 
departemcntsförslaget -- synnerliga skäl föreligga. Som skäl för anstånd 
torde exempelvis kunna godtagas att kraftiga kreditrestriktioner av tillfällig 
natur skulle leda till dl ogynnsamt försiiljningsrcsultaL 

I enlighet med det sagda föreslås att försla--tredje styckena av föreva
rande paragrnf crsiiUes av följande texl: "Utmiilt fastighcl skall försiiljas så 
snarl det li:impligen kan ske, dock senasl ell år från ulmi:itningen, om ej an
stånd beviljas p:l bcgiirnn av sökanden eller fastighetens i:igare. Sådant an
slånd f{tr hcviljas endast, om synnerliga skäl <liirtill föreligger." 

Bilri:idcs förslaget, bör motsvarande hcslämmelscr i UL (88 c §) och LfL 
(3 §) anpassas till den sålunda förändrade lydelsen av denna paragraf. 

Betri:iffande sista stycket -- som vid beaktande av milt nu framförda för
slag skall avse tidsberäkning enligt första stycket - biträder jag Ö\Tiga le
damöters förslag om hänvisning även till 70 § KL. 
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14 § 
Lagrådet: 

Tredje stycket bör en ligl mil lagrådet anfört vicl 5 § överföras till niimnda 
paragraf. 

rn § 
Lagrådet: 

De i denna paragraf föreslagna bcsWnunelserna om avslående från rått till 
betalning ur tillbehörsmedel ger lagrådet anledning att något beröra frågan 
om möjligheterna över huvud taget för borgenär, som för sin fordran har 
pantriitt i fastighet, att i samband med utsökning avstå från betalning utan 
att detla inverkar menligt på panträtten. JB innehåller enligt prop. 1970: 20 
ej annan bestiimmelse i detta avseende än den som återfinns i 6 kap. 13 § an
dra stycket. Detta lagrum avser endast det fallet att fastigheten inte blivit 
silld. Att märka är emellertid att på grund av() kap. 15 § i nu föreslagen ly
delse samma regler som i 6 kap. 13 § skall gälla även när fastigheten sålts 
under hand, dock ej i fråga om andra tillgängliga medd än behållen köpe
skilling för särskilt sålda fastighetstillbehör. 

Enligt huvudregeln i 6 kap. 13 ~ .TB är inteckning utan verkan till den del 
medel ulfallit på pantbrevels belopp. Regeln omfattar såväl vad som influlit 
genom särskild försäljning av fastighetslillbehiir som andra för fördelning 
enligt UL tillgängliga medel, t. ex. behållen avkastning av fastigheten. I an
dra slyeket föreskrives undantag för det fall att innehavaren av panlbrevet 
:lYstått från sin rii.tt till betalning. När fråga är om gemensam inteckning 
fordras hän·id all samtycke till avståendet lämnats :ff vissa anginrn rätts
~igare. Andra slycket torde inte böra uppfattas som elt avsteg i ,·erklig me
ning från vad första stycket innehåller. Bestämmelsen bör i stället förstås 
på det siittct att, niir p:mlriiLLshavaren avstått från att la emot betulning och 
eYenl uelll erforderliga samlycken föreligger, medlen i fråga inte skall anses 
ha ulfallil på panthrc\'ets belopp. Medlen skall i delta fall "inte tilläggas panl
ri:illshnvare sum avstått från betalning. Bestämmelsen är erforderlig för att 
det skall va:rn möjligt att nrkställa fördelningen med iakttagande härav 
ulan alt pantriilten i fastigheten påverkas. 

Vad hiircfLer beträffar det i 6 kap. 12 § .JB behandlade fallet, atl utsök
ningen resulterat i den intecknade fastighetens försäljning på auktion, skall 
det i princip inte lillålas panträltslrnvare alt - i den mån inteckning enligt 
paragrafens bestämmelser skall bli utan verkan till följd av att medel ut
fallit på pantbrevels helopp - avstå från betalning med verkan att inled:
ningcn behåller sin giltighet. Det ernla undantag som medges iir det som 
framgår av förevarande paragraf i FfL beträffande medel som influtit 
genom siirskild lillhchörsförsäljning. Vare sig här är fråga om en enkel eller 
en gemensam inteckning skall panträttshavaren, i likhet med vad som för 
nänar::mde gäller enligt 100 b § 1 mom. UL, ha möjlighet att avstå från be-
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talning nr sårlana medel utan att inteckningens giltighet påverkas. Vid ge
mensam inteckning kräves dock samtycke från vissa rättsägare. 

I delta sammanhang inställer sig frågan om inle den behövliga regeln om 
rätt för pantriittshavare att i hiir avsedda fall avstå från tilldelning av tillbe
hörsmedel bör inskrivas i 6 kap. 12 § .JB. ~Ied hiinsyn till innehållet i övrigt i 
6 kap. JB och särskilt till 13 § andra stycket skulle detta onekligen vara 
mest följdriktigt. Sista punkten i rn § FfL skulle då kunna utgå. Lagddet 
anser sig emellertid i det läge vari lagstiftningsäremlet för närvarande befin
ner sig inte böra yrka på alt 13 kap. 12 § .TB kompletkras med några bestäm
melser om rätt för panträtlshavarc alt aYslå från lillbehörsmedel. De före
slagna bestämmelserna i 16 § FfL om sådant avstående bör emellertid i vissa 
avseenden förtydligas samt omdisponeras så all de klart ger vid handen, att 
del i fråga om gemensam inteckning uppställda kravet p:.'t s:untyckc från 
vissa rällsägare gäller oavsett om avståendet påverkar vilikoren vid fastighe
tens försäljning. Att bestiimmelserna i 16 § FfL om avstående från betalning 
nr tillbehörsmedel delvis kommer att avse fall, som behandlas också i 6 kap. 
13 och 15 §§ JB, är från formell synpunkt inte helt tillfredssHillande men 
saknar i realiteten betydelse, eftersom fullständig överensstiimmelse i sak rå
der mellan ifrågavarande reglering i FfL och den i JB. 

Under hänvisning till det anförda vill lagrådet förorda, alt andra och 
tredje punkterna i förevararnle paragraf får följande lydelse: "Den som har 
fordran med panlrätt i fastigheten kan avstå från betalning ulan att det 
minskar hans riitt i faslighcl·~n i övrigt. Innehavare av fordran med panträtt 
på grund av gemensam inteckning kan dock icke med bibehållande av sin på 
inteckningen grundade rätt i fastigheten avslå från betalning ur lillbehörs
medci under annan förutsättning än att samtycke till avståendet lämnats av 
såväl ägare till övriga av inteckningen besvärade fastighelcr som innehavare 
av panträtt, vilken gäller i en eller flera av fastigheterna med lika rätt som 
eller sämre rält än inteckningen." 

I ett nytt andra stycke torde diirefler böra föreskrivas, att avstående som 
inverkar på villkoren vid fastighetens försiiljning på auktion skall ske senasl 
vicl bevakningssammanlrit•.leL och ej diircfter kan återkallas. 

17 § 

Lagrådet: 

I anslutning till bestämmelsen i denna paragraf om aYhryt:mde av del exe
kutiva förfarandel i visst falL när medel influtit genom särskild tillhchörsför
siiljning, vill lagrådet erinra om vad som uttalades under förarbetena till 
1967 års reform beträffande motsvarande bcstänunclse i 100 b § 2 mom. UL, 
nämligen all regeln icke sk ullc föranleda slutsatsen alt ett avbrytande av en 
fastighetsexc-kution Yore ule~:lulcl, när fastighetens avkastning riick Le Lill för 
borgenårernas förnöjande (NJA IJ 1967 s. 309). Det kunde synas naturligt 
att nu, niir en mera allmän överarbetning sker av reglerna om fastighctsexe-
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kulionen, ullryckligen reglera även den situationen att tillräckliga avkast
ningsmcclcl föreligger. Lagrådet anser dock bestiimmelser härom kunna und
varas. 

Lagrådet: 

Enligt dC'nna paragraf skall sak~igarförteckning upprättas enligt 2:)-31 
§§, om ej avvikelse föranledes av 37 §. Lagrådet föreslår, att efter förslagets 
:n § införes en ny paragraf med del innehållet att, om försiiljningen skall 
ske på avvikande villkor enligt 37 §, sakägarförteckningcn skall lämpas där
efter. Ledigt nummer för paragrafen erhålles genom den omdisponering som 
anges i det följande vid 27 och 28 §§. Om detta förslag beaktas, kan om-sat
sen i förevarande paragraf ersättas med direkt hänvisning till den nya para
grafen. Lagrådet vill emellertid även förorda, att avsniltsrubriken "Sakägar
förteckning", som i förslaget står före 25 §, placeras före nu ifrågavarande 
paragraf. I så fall kan hånvisningarna i paragrafen helt undvaras. Framhål
las må i dclla sammanhang, att iivcn i 49, 53 och 68 §§ finns bestämmelser 
som skall iaktlngns i fråga om sakiigarfiirteclrning. 

25 § 
f,agrådet: 

Paragrafen skulle enligt lagrådets mening vinna i överskådlighet, om den 
redaktionellt ulformas efter miinster av den gällande bestämmelsen i 107 § 
UL, förslagsvis på följande sätt: 

"I sakägarförtcckningen upptages, förutom exekutionsfordringen, 
1. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § 1) eller 7 § 1) eller 

2) förmånsrättslagen ( ) och som förfaller till betalning senast den 
tillträdesdag som anges i 36 §, 

2. fordran som ii.r förenad med panträtt i fastigheten, 
3. nyltjanderält, servitut eller rätt till elektrisk kraft som besvärar fastig

heten, om rättighelen är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling 
som är tillgänglig, dock ej rätlighet av beskaffenhet att skola beslå oavsett 
fastighetens försäljning, 

4. kostnaden för förfarandet. 
Om fastigheten hör till konkursbo, upptages även arvode och annan kost

nad för fastighetens förvaltning under konkursen samt fordran som skall 
ulgå ur fastigheten med förmånsrätt enligt 10 eller 11 § förmånsrältslagen." 

26 § 
Lagrådet: 

Bclräffande tredje stycket anmärkes, att vilandebevis enligt bestämmelsen 
i 71 § i det remitterade förslaget generellt jämställes med pantbrev samt att 
rättighcL, som grundar sig på skrifllig handling, enligt 25 § alltid skall upp
tagas i sakägarförteckningen oberoende av inskrivning. Va,d som torde böra 
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anges såvitt gäller sökt men ännu ej beviljad inleckning eller inskrivning är 
att, om pan triiU för fordran ät' beroende av att sökt inteckning beviljas eller 
inskrivning av riillighcl iir sökt men ej beviljad, fordringen eller rföligheten 
skall upplagas med det fiirdrii1le som tillkommer den, om inteckningen eller 
inskrivningen beviljas. Stycket bör omformuleras i enlighet härmed. 

27 och 28 §§ 
Lagrådet: 

Den bestämmelse som upplagi ls i 28 § kan lämpligen få ingå som ett andra 
stycke i 27 §. Som följd hiirav bör 2!l--31 §§ beteclmas 28-30 §§ och som 31 
§ upptagas den nya paragraf som enligt vad lagrådet hemställt vicl 24 § hör 
införas efter förslagets 31 §. 

30 § 
Lagrådet: 

Enligt punkten 2 i försla slycket skall i sakägarförtcclmingen anges i vad 
mån behållen köpeskilling för tillbehör skall användas för betalning av ford
ringar som upptagits i förleckningen. Enligt andra styck.el får köpeskilling 
för tillbehör ej tagas i anspråk för betalning av fordran inom skyddsbeloppet 
annat än i enlighet med vad som angivits i förleckningen. Grunderna för hur 
tillbehörsmedlen skall utfalla anges i 16 §. Vid bcvakningssammanträdel 
skall alltså låsas fast hur tillhchörsmcdlcn enligt dessa grunder skall utfalla. 
Lagrådet vill i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på att förslaget ej 
innehåller några motsvarande regler beträffande behållen avkastning och 
andra evenluelll tillgängliga medel, t. ex. handpenning som Iiimnals av för
smnlig inropare. Del ges sålunda ej några anvisningar i fråga om utfallet av 
sådana medel på fordringarna i fastigheten. Att mfirka är att utfall av medel 
som nu avses på inteckning inte - till skillnad mot vad som gäller beträf
fande tillbchörsmedel (se 6 Irnp. 12 § första stycket andra punkten .JB) -
har någon inverkan på giltigheten av inteckningen. Frågan g~iller alltså en
bart vilken fordringshavare :wm skall få finna sig i att mottaga kontantbe
talning. Vissa uttalanden av lagberedningen (se Utsökningsrätl VIII s. 148 
samt s. 141 not 3) kan läsas så, all medlen alltid skall utfalla på kapilalbe
loppet av fordran inom skyddsbeloppel i den mån de ej åtgår till vad som 
under alla omständigheter skall betalas kontant. Detta kan knappast vara 
avsett. Var medlen skall utfalla torde få bli beroende på vilken köpeskilling 
för fastigheten som erhålles. I den mån köpeskillingen för fastigheten, med 
tillägg av eventuellt tillgängliga tillbchörsmedel som skall utfalla inom 
skyd<lsbeloppet, ej iir högre fo aU även avkastnings- och övriga tillgängliga 
medel måste medrLiknas för att skyddsbcloppcl skall uppnås, kommer dessa 
medel att u lfalla på fordran inom skyddsbeloppel. Innehavare av sådan 
fordran - i första hand innehavare av skyddad fordran med sämsta rätt -
får då taga emot medlen i form av kontantbetalning på fordringen. Om där-
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emot köpeskiilingcn räcker för att täcka skyddsbeloppet, ulfaller medlen på 
fordran utom skyddsheloppel. 

Såsom lagr[1det anför i clel följande vid 32 § bör till förevarande paragraf 
fogas en bcshimmelse om ber~iknh1g av skyddsbeloppet då det finns fordran 
som gtill<'r endast i andel i fastighelen och som har b~itlrc rält iin cxekutions
fordringen. 

:n § 

I.agrådet: 

Det kan ifrågasättas, om det är någon mening med att göra en erinran av 
det slag som avses i första punkten av förevarande paragraf. Det torde näm
ligen knappast vara miijligt alt ge erinringen ett så konkret innehåll att den 
blir av nämnvärt värde för eventuella spekulanter. Tanken kan ju inte vara, 
all överexekutor skall lämna någon mera utförlig redogörelse för de delvis 
svårtolkade bestämmelser främst i .TB som gäller för rätt till förlängt avtal 
eller ersättning. Om bestämmelsen anses böra bibehållas, synes den i varje 
fall böra kompletteras så till vida, alt erinran skall ske även om verkan av 
underlålen uppsägning av arrende- eller hyresavtal i fall som avses i 46 § 
andra slycket i det remitterade förslaget. 

Regeringsrådet Hjern: 

Om andra stycket i 36 § bibehålles - vilket jag för min <le! anser lämp
ligt - synes förevarande paragraf böra kompletteras med en bestämmelse 
alt i sakägarförteckningen även skall erinras om rätt till avkaslning som på 
grund a\· överexekutors förordnande enligt nämnda stycke skall tillkom
ma köparen. 

32 § 
Lagrådcl: 

Köpeskilling för tillbehiir kommer inte alllid att anviindas Lill att betala 
skyddade fordringar (se 16 och 30 s§ i det remitterade förslaget). Med hi-in
syn härtill bör i första stycket av förevarande paragraf efter ordet "tillbe
hör'' inskjnlas orden "i den mån den enligt sakiigarförteekningen skall an
vändas till betalning av fonlringar inom skyddsheloppet". 

I amlra slyckct har i överensstiimmelse med förslag av lagberedningen 
11pplagils en besliimmelse, enligl vilken det förhållandet att fordran som l'B

dasl giiller i andel i fasligheten har b~itlrc rätt än exekutionsfordringen ej 
får hindra försäljning, om köpeskillingen förslår till betalning av någon del 
av sislniimn<la fonlran. Av lwstämmels<'n kan l'j utläsas hur stor köpcskil
J ingen i den avsedda situalionen skall vara för all fastigheten skall få säljas. 
Lagberedningen har emdlcrlid i motiven anförl etl exempel till belysning av 
lwsliinundsen. I exemplet, vari bortsetls från räntekrav o. d. och från kost
naderna för förfarandet, har antagits, all en fastighet som blivit utmätt för 
en opriorilcrad furdran hesYiirns av en inteckning på 50 000 kronor med 
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bästa rätt, att en treiljedel av fasligheten dessutom hcsviiras av en inteckning 
på 10 000 kronor och atl det bjuds ;'j3 000 kronor för fasligheten. Det anges 
att den bjudna köpeskillingen räcker till att fullt Läcka fordringen på 50 000 
kronor samt all av resterarn;'e 3 000 kronor en tredjedel eller 1 000 kronor 
skall tillfalla den borgenär som för sin fordran hade panträtt i andelen och 
reslen cxekulionssökanden. Utgångspunkten är tydligtvis, alt andelsinleck
ningen på sin plats i förmåm;rättsordningen skall tillgodoräknas så myckd 
av köpeskillingen som sn1rar mot andelens storlek. Andelsintcckningen kan 
härvid, trots att den i sin andel av fastigheten har hiittrc läge iin exeku
tionsfordringen, få dela med sig till denna av köpeskillingen. Detta innebär 
i exemplet, att fastigheten hör få siiljas så snart köpeskillingen uppgår till 
50 000 kronor. Exckutionsfonlringcn kommer .i u att få del i det belopp var
med köpeskillingen översliger denna summa. (Att såsom skett i förslaget 
kräva att köpeskillingen skall vara så stor alt något - åtminstone ett öre 
- faller på exekulionsfordringen synes ej nödvändigt och är för övrigt in
konsekvent i förhållande till huvudregeln i första stycket.) Om exemplet 
varieras så, alt det iir andelsinteckningen som har bästa rätt, kommer mins
ta tillåtna köpeskilling att v2.ra 60 000 kronor. Exemplet kan ytterligare va
rieras så, att inleckningen på 50 000 kronor gäller i en tredjedel av fastig
heten med bäsla rätt och inteckningen på 10 000 kronor i hela fastighelen. 
Om man därjämte antar alt kostnaderna för förfarandet belöper sig till 
1 000 kronor, måste bjudas minsl 16 500 kronor. Av nämnda belopp går 
5 500 kronor till andelsinteckningcn på 50 000 kronor, medan inteckningen 
på 10 000 kronor och kostnaderna på 1 000 kronor hlir fullt täckta. 

Då den ifrågavarande bestämmelsen i andra stycket enligt vad förut an
märkts ej ger någon vägledning i fråga om vilken köpeskilling som minst 
måste bjudas för att fasligheten skall få säljas, blir den tämligen intetsä
gande. Enligt lagrådets mening bör bestämmelsen få utgå och ersättas med 
en särbestämmelse rörande beräkning av skyddsbeloppet i fall då det finns 
fordran som gäller endast i andel i fastigheten och har bättre rätt än exeku
tionsfordringen. Denna bestiimmelse kan upplagas i 30 § - lämpligen in
skjuten som etl andra stycke - och få lydelsen, att av fordran som gäller en
dast i andel i fastighelen skall vid tillämpning av första styck.el 1 i paragra
fen medräknas så mycket som med hänsyn till andelens storlek och fordring
ens läge täckes, när övriga fordringar med bättre rätt än exckutionsford
ringen samt kostnaden för förfarandet är fullt täckta. 

33 ~ 

Lagrådet: 

Tredje stycket, som innehåller bestämmelser om talan mot överexekutors 
beslut i fråga om förbehåll enligt andra stycket, kan lämpligen sammanföras 
med de övriga bestämmelser om överklagande som upplagils i 73 § i det re
mitterade förslaget. 
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34 § 
Lagrådet: 

Vad angår punkten :3 i första stycket må framhållas, att panträtt i andel i 
fastighet ej är tillåten enligt nya JB :s system. Denna punkt har därför bety
delse endast i fråga om sådana äldre andelsinteckningar som lever kvar en
ligt .JP. l\Iest följdriktigt skulle vid sådant förhållande vara alt punkten fick 
utgå ur förevarande paragraf och att motsvarande bcstiimmelse upptogs i 
övergångsbestämmelserna. Praktiska skiil talar dock för att frågan på siitt 
som skett i förslaget regleras i själva lagen. 

När det i andra ledet av punkten 4 i första stycket talas om "andra medel", 
åsyflas diirmed enligt vad som 11ttalas i motiven exempelvis behållen avkast
ning och handpenning som liimnals av försumlig inropare vid tidigare auk
tion. Såsom framgår av vad lagrådet anfört vid 30 § skall sådana medel, i den 
mån köpeskillingen för fastigheten - med tillägg av eventuellt tillgänglig 
köpeskilling för tillbehiir som skall utfalla inom skyddsbeloppet - understi
ger detta belopp, tagas i anspråk för täckande av fordran inom skyddsbelop
pet. Att aYriikning på köpeskillingen för fastigheten ej kan ske i denna situa
tion är självklart. Avräkning kan ju ske endast i den mån köpeskillingen 
räcker. Andra ledet i punkten iir därför överflödigt och kan utgå. 

I redaktionellt avseende anmiirkes alt paragrafen med den avfattning den 
fått i förslaget iir något svåröverskådlig. Lagrådet vill föreslå att paragrafen 
- under förutsättning att ''ad som sägs i senare ledet av punkten 4 får utgå 
- ges följande lydelse: 

"J{apitalbeloppet av fordran inom skyddsbeloppct vilken är förenad med 
panträtt skall, i den mån fordringen icke enligt sakägarförlcckningen skall 
betalas med köpeskilling för tillbehör, avräknas på köpeskillingen för fastig
heten så långt den förslår, om icke fordringen iir förfallen till betalning 
senast på tillträdesdagen och borgenären yrkat kontant betalning. 

I den mån icke avriikning skall ske enligt första stycket skall köpeskil
lingen för fastigheten betalas kontant, om ej inroparen visar att han avtalat 
annat med ilen som enligt sakägarförleckningen är betalningsberättigad. 

För iigarhypotek skall, oavsett dess Iiige i förhållande till skyddsbeloppet, 
kontant betalning alltid erläggas. Detsamma gäller fordran som är förenad 
med panträtt endast i andel i fastigheten samt fordran som avses i 26 § 
tredje stycket." 

Lagrådet: 

Bestämmelsen i första stycket andra punkten om medgivande att taga 
vård om egendomen redan före den lagliga tillträdesdagen torde innebära, 
att sådant medgivande skall kunna liimnas först sedan inrop på auktion ägt 
rum. Då det alllså här inte är fråga om ett försäljningsvillkor i egentlig me-
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ning, syrws hesliimmdsen inle ha sin riilla plals i denna paragraf. Lagrådet 
föreslfrr att den i stiillel placeras i 46 ~ som en modifikation av den där upp
tagna reg('Jn om tilltriide. 

Justitieråden Riben, Beryslen och Gyllensvärd: 

Belriiffande den föreslagna regeln i andra stycket första punkten om riitt 
för överexekulor all förordna all avkastning skall tillkomma köparen synes 
av molivullalanden framgå, all del iir avsell all köparen på grund av så
danl förordnande skall få uppbära avkaslning redan före lilltriidesdagen 
(se Utsökningsriitt VIII s. 152). Med hiinsyn lill möjlighelen alt inroparen 
ej fullföljer köpet synes en såclan ordning mindre lämplig (jfr lagrådets 
ytlrande angående den likarlacle bcsliimmclsen i 6 ~ första stycket tredje 
punkten). :\Iöjligen kunde man Liinka sig all modifiera regeln diirhän, alt 
ifrågavarande medel kan förklaras skola tillkomma köparen sedan han till
trätt fastigheten. !\led en så1lan rq~el skulle man emellertid inte uppnå syf
tet alt befria övercxekutor eller syssloman från uppgiften att efter auktio
nen clriva in arrendeavgifter, hyror o. d. Vi hemstiiller diirför att den före
slagna besliimmelsen får utgå. Xwn andra punk.len i stycket kan i så fall 
undvaras. 

Lagrådet: 

Bestiimmelsen i första punkten av fi)revarande paragraf i del remitterade 
förslaget öppnar mö.i lighcl fiir sakiigarna all genom överenskommelser göra 
avsteg från alla de legala auktionsvillkor som har angells i föregående para
graft>r. Vissa av clessa villkor iir emellertid av sådan arl att de bör undanta
gas från besliimmelsens tillämpningsområde. Vad som har föreskrivits om 
handpenning och om helalning av återstående kontant köpeskilling (35 §) 
sam l i fråga om liden för Wllriide ( 36 §) bör sålunda inte kunna fö11lras 
genom iin~rl'nskommclser mellan sakägarna. X ven om det - med hiinsyn till 
kravet på att avvikelse inte skall göra intrång i annans riitt - kan hävdas att 
del i praktiken ställer sig svårt alt få lill stånd avsteg från föreskrifler som 
de nämmla, hör de nllryekl'igen uteslutas från bestiimmelsens lilHimpnings
område. 

Del hiir vara möjligt för :mkiigarna all komma överens om avvikelse inte 
bara från auklionsvillkor som har angivits i föregående paragrafer i försla
get utan också från vad som i det fiiljancle föreskrives såsom villkor för för
säljning ptt auktion (jfr 49--55 och 62-70 §§ i det remitterade förslaget). 

Lämpligt torde cliirför vara att låta ifrågarnrande bestämmelse, med de förut 
angivna inskriinlrningarna, omfatla alla de auklionsvillkor som anges i la

gen. 
Av 24 § i del remillerade förslagel framgår all avvikelse från de legala 

aukliunsvillkorcn skall beaktas niir sakiigarforteekning upprättas. Den som 
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dll få avviJ,clsc till stånd måste således La upp frågan hiirom senast på bc
n1kningssamma11Lriidcl. I ld:1rhelcns intresse bör della anges i paragrafrn. 

Enligt del anförda och med viss ytterligare fol'mell ji.imkning bör para
grafen avfattas på följande siill: 

"På bt•giiran aY sakiigare vilkas ri.ill beror därav kan försäljningen, såvitt 
aYser annat iin erliiggandc av handpenning och den återstående kontanta kö
peskillingen smul tiden för tillträde, ske på andra villkor än som anges i 
denna lag. Skyddsbeloppel får höjas, iiven om borgeniir som ej sjiilv begärt 
försiilj ning motsiitter sig del. 

Bcgiir:rn som avses i första stycket skall framslfillas senast vid bevaknings
samm an Lriidet." 

:rn § 
Lagrildl'l: 

Andra punklen i andra slyekcl torde böra förtydligas och kan förslagsvis 
få del innehållet, atl bud som skyddar flera riittighetcr än annal bud har fö
reträde framför delta, om del icke leder till sämre täckning av fordran som 
har biiltre riilt än någon av riillighelerna. 

Enligt fjärde styckPl skall 11lrop som <liir avses ej förekomma, om det be
lopp riitlighetshavaren erbjuder enligt tredje stycket eventuellt i förening 
med :innal tillskott fiirslår för all fordringar med bättre riitt skall tiiekas. Ut
rop i (>nlighet med fjiirde stycket hör emellertid uppenbarligen inte heller 
i-iga rum, niir de bjudna beloppen utan att hell täcka fordringar med bättre 
riilt dock iir tillriickliga för att alla de ifrågavarande rättigheterna slrnll 
skyddas enligt tredje stycket genom att där angh-en skillnad hetalas. Första 
punkten i fjärde slyckd synes med hiinsyn härtill böra få följande lydelse: 
"Om riil lighetshavare i fall som avses i andra stycket iir villig atl betala 
enligt vad nyss sagts men till följd av att flera tillskott erfordras del sålunda 
erbjudna beloppet ej ensamt eller i förening med annat tillskott som bjudPs 
är tillräckligt för alt hans rättighet skall sky11das rnligt tredje stycket, skall 
fastigheten utropas med förbehåll för riiltigheten och den eller de rättig
heter som iir skyddade genom tidigare hud och annat tillskott som bjudes." 

Andra punkten i fjärde stycke! iir a\SC'dd att uttrycka en tiimligen sjiilv
klar regel och torde hiira utgå siirskilt som den föreslagna utformningcn 
är alllför allmiinl hållen och därmed i viss mån vilseledande. 

Besti:inunelserna angående handpenning i 41 § andra stycket i det remit
terade förslaget synes höra flyllas ti Il förevarande paragraf, diir de kan 
ingå som etl sista stycke. 

40-43 ~§ 

Justitiadden Riben, /Jerg.<;len och Gyllcnwärd: 

Enligl n1d ovan anförts vid :rn § hör bestämmelserna angående handpen
ning i andra stycket a\' 41 ~ i dd remitterade förslaget flyllas till först-
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nämnda paragraf. Vad som sägs i 42 § tredje stycket försla punkten om 
motsvarande tillämpning av 18-41 §§ i fråga om ny auktion torde såsom 
självklart kunna utgå. Vidare synes hänvisningen i 43 § sisla stycket till 
48 § onödig och diirför likaså kunna utgå. 

Vi vill i övrigt för vinnande av bättre överskådlighet föreslå viss omdispo
nering av innehållet i ·10---4~; §§. Bestämmelserna i 41 § första stycket samt 
42 § första stycket första punkten och andra stycket har niira samband med 
\'ad som slår i 40 § och kan 1Ui.rför med fördel infogas i denna paragraf. I 41 
§ bör förutom förslagets tredje stycke angående ogiltighet a\· köp vid under
låten belalning ingå de därmed sammanhängande besliimmelscrna i 4-2 § 
första stycket andrn punkten samt 43 § fiirsta och andra styckena. Härefter 
kan såsom 42 § upptagas ngeln i 42 § tredje styck.el andra punkten i det 
remitterade förslagcl och såsom 43 § den bestämmelse som i del remitte
rade förslaget ingår i 42 ~ sisia stycke!. 

Regeringsrådet Hjcrn: 

Den i första stycket av 41 ~ upptagna regeln att överexekutor på hegii
ran kan göra ett korlare uppehåll i handläggningen för al I bereda inropa
ren tillfälle all anskaffa handpenning - en bcstiimmelse som saknar mol
svarighet i gällande rätt - torde knappast häras upp aY något större prak
tiskt behov. Det får förntsiiltas, att seriösa spekulanler iir förserlda med 
de erforderliga medlen, då de infinner si.g till förriitlningar av delta slag. 
Bestämmelsen har också mött krilik vid remissbehandlingen. Tydligt är atl 
möjligheten till anstånd kan utnyttjas på otillbörligt siilt med risk för att 
hela proceduren får spelas upp på nytt under kanske mindre gynnsamma 
betingelser. Även om viss försiktighet anbefalles i fråga om möjligheten 
att medge anstånd, kan denna risk niislan aldrig uteslutas. Det iir rentav 
lllöjligt, att bestämmelsen kan leda till alt det hlir vanligt att spekulanter 
i förlitan på att de skall få anstånd infinner sig på auktioner och företar 
inrop utan att vara tillräckligt försedda med kontanler. 

Under hföIYisning till det anförda hemställes att bestämmelsen får ulgå . 
• Tag vill redan här påpeka ntt samma anmärkning gäller 21 § LfL. 

I övrigt instämmer jag bclriiffande 40-4a §§ med lagrådets övriga leda

miiter. 

44 § 
Lagrådet: 

Besl~immdsen i andra punkten i andra styekel torde lfönpligen böra place
ras såsom en andra punkt i 45 § tredje stycket. 
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45 § 

541 

~led ordet "inroparen'' i tredje slyckcl ~wses uppenbarligen den som köpt 
fasligheten, oav~;elt om del är annan person som i eget namn gjort inropet 
(jfr 44 § andra stycket). Diirför hör hellre ordet "köparen" användas. 

Till tredje sLyckel biir enligt vacl lagrådet anfört vid 44 § fogas den be
stämmelse som upptagits i andra stycket andra punkten i nfönnda para
graf. Iksliimmelsen kan diirvid få lydelsen, att i fall som avses i 44 § andra 
slyekcl iiven den som gjort inropet blir betalningsskyldig. AU uttryckligen 
ange att inroparen svarnr solidariskt med köparen är ej behövligt. 

46 § 
Lagråd el: 

Enligt 44 § första stycket skall överexekutor utfärda köpebrev sedan auk
tionen vunnit laga kran och köpeskillingen betalats. Det får självfallet förut
s~ittas alt övcrexekulor, om auklionen vunnit laga kraft, utfärdar köpebrevet 
omedelbart efter belalningen. i\led "även om"-satsen i första stycket första 
punklen i förevarande paragraf kan därför ej åsyftas annat än det fallet att 
auktionen överklagals. Vad som utsäges med satsen är följaktligen atl till
träde får ske oavsett att talan föres mot auktionen. Regel i detta ämne ges 
emellertid i 48 §.Därför bör "iiven om"-salsen få utgå. Första stycket första 
punkten i förevararnle paragraf kommer då enbart att ange, att inropare 
som fullgjort sin betalningsskyldighet har rätt att tillträda fastigheten pa 
den dag som bestämts för köpeskillingens fördelning. Härtill bör i enlighet 
med vad lagrådel anfört vid 36 § fogas en bestämmelse motsvarande första 
stycket andra punkten i nämnda paragraf. 

Den i första stycket ·andra punkten i förevarande paragraf upptagna be
stämmelsen, enligt vilken inroparen från tillträdesdagen svarar för ägares 
skyldigheter i den mån de skall fullgöras efter nämnda dag, har i sin gene
rella avfatlning ingen motsvarighet i gällande lag. I lagberedningens motiv 
exemplifieras innebörden av stadgandet med att inroparen får övertaga an
svaret för sådana fordringar som avses i 25 § 2 i det remitterade förslaget 
liksom de skyldigheter, som åvilar jordägare och hyresvärd mot nylljande
riittshavare i den mån deras riitt består. Det förra synes tämligen självklart, 
och något lagstöd utöver det som c contrario kan hämtas ur 45 § första slyc
ket (jfr 134 § UL) kan inte anses behövligt. En bestämmelse om köparens 
ansvarighet för ägarens förpliktelser enligt tidigare ingångna arrende- eller 
hyresavlal finns nu i 133 § CL (2 mom. första punk len senare ledet). Para
grafen innehåller i ÖYI"igt åtskilliga bestiimmelser med motsvarighet i 47 § i 
det remitterade förslaget. Lagrådet vill förorda, atl delta samband mellan de 
olika bestämmelserna om riiltighetshavares stiillning efter exekutiv auktion 
bibehålles och alt sålunda en bestiimmelse om köparens ansvar för ägarens 
förpliktelser enligt ingångna avtal upptages i 47 §,lämpligen i anslutning till 
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bestämmelsen i :>isla stycket om verkan av köparens untkrlåtenhct alt full
göra sådana förpliktelser. En generell hestiimmelsc om inroparens ansvar för 
ägares förpliktelser torde krnma undvaras, och andra punkten i första styc
ket av förevarande paragraf kan sålunda utgå. 

lHinvisningen i sista stydcl bör avfattas så att den inhegripcr iiven fis
kearrendalor enligt lagen om fiske:irrendcn. 

47 § 
Lagrådet: 

H.eglerna i 7 kap. JB om wrkan mot ny fastighetsägare av all i upplåtel
seavtal skett ändring eller gjorts tillägg avser inte endast fall då fastighet 
har överlåtits frivilligt. Genom bestämmelserna i 7 kap. 8 § och 16 § första 
stycket .JB - sistnämnda lagrum i <len lydelse det får cnligl det remitterade 
förslaget till lag om ändring i .JB - regleras också frågan huruvida efter exe
kutiv försäljning ändring i ·~ller tillägg till upplåtelseavtal gäller mot den 
nye ägaren. Den föreskrift i sistnämnda hänseende som ges i fjärde stycket 
av förernrande paragraf i FfL är inle förenlig med de föreskrifter som sålun
da kommer att finnas i .JB. l\Ied hänsyn härtill bör den utgå. I sammanhanget 
kan påpekas att frågan huruvida överenskommelse om förliingning av upp
lålclselicl skall efter exekutiv fiirsiiljning giilla mot den nye iigaren på mot
srnrande sätl får bedömas enligt 7 kap. 7 § och 16 § förs'ta stycket .JB. 

I enlighet med vad som anförts vid 46 § föreslår lagrådet, alt sista stycket i 
förevarande paragraf inledes med en hesliimmelse - motsvarande vad 7 
kap. 17 § andra slycket JB innehåller beträffande frivillig överlåtelse - om 
att köparen har att uppfylla tidigare ägares åligganden mot rällighelshavare 
i den mån de skall fullgöras efler del all han blivit berättigad att tilltriida fas
tigheten. Därefter bör, med erforderlig formell jämkning, upptagas elen fö
reslagna hesWmmelscn om verkan av köparens underlåtenhet att fullgiira så
dana skyldigheter. 

Om lagrådets förslag beträffande sista styckel följes, kommer <len i 7 kap. 
17 § tredje stycket Jll gjorda hänvisningen till FfL såvitt angår förviirv på 
exekutiv auktion all avse enbart förevarande paragraf. Bcln'iffande första 
stycket i 7 kap. 17 § kan anmärkas all liiinvisningen inle har full Liiclrning; 
FfL upptager nfönligen inle någon motsvarighet lill de båda första punk
terna i stycket (jfr däremot 133 § 2 mom. UL l. Då de ifrågavarande bestäm
melserna är utlryek för tämligen självklara grundsatser, finns det emellertid 
inte anledning att päyrka någon komplettering av FfL i delta hiinsecndc. 

48 § 

Lagrådet: 

Bestämmelsen i första stycket andra punkten torde böra formuleras så, alt 
köparen utan hinder av alt auktionen överklagats får tillträda fastigheten på 
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elen bestämda dagen, om ej förordnande enligl 218 § ;~ mom. UL mcddelals 
dessförinnan. 

4!l-55 §§ 

Lagråd el: 

I della avsnitt av lagförslaget behandlas försäljning av gemensamt inleel.'.
nade fastigheter. llcsHinnnelscrna i avsnittet iir avsedda alt giilla vid sidan av 
eller - dii så följer av bestämmelsernas innehåll - i stället för ÖYriga i lagen 
upptagna regler. I likhel med de gällande bestämmelserna iir reglerna i för
slaget tämligen invecklade. Såsom departementschefen anfört medför emel
lertid .TB :s system, att komplicerade situationer ej behöver uppstå alltför 
ofta. Fiirlrnppningsvis kommer den vanliga ordningen att bli den, att de ge
mensam! intecknade faslighclerna siiljcs såsom en enhet genom gemensamt 
ulrop. 

Enligt 4B ~ andra slyckel första punkten skall av gemensam inteckning i 
sakägarförteekningen upplagas del belopp för vilket fastigheten srnrar i för
hållande till de andra faslighelcrna. Det föreskrives vidare i andra punkten, 
att beloppet skall betalas kontant, om ej annat avtalas mellan köparen och 
den som enligt sakiigarförteckningen är belalningsberätligad. Efter orden 
och med hiinsyn till sin placering skulle dessa beslfömnelser möjligen kunna 
anses tillämpliga även vid försäljning av samtliga intecknade fastigheter en
ligt gemensam sakiigarförteelrning. Detta kan emellertid inlc vara avsetl. I 
fråga om principerna för kontantbetalning bör sådan försiiljning följa de all
miinna r<:'glc>rna (jfr 6 kap. 12 §andra stycket första punkten .JB). Lagtexten 
hör a\'l'al tas så alt det inte finns rum för tvekan på denna punk!. 

Vad angår riO §, som lwhandlar den s. k. indragningsrällen, framgår av 
rnotiYcn alt exekntionssökanden bör ha riitl att, om han från början endast 
angripit fastighet som primiirt svarar för hela exekulionsfonlringen, begära 
indragning av annan faslighel, som alllså sntrar i andra hand för ford
ringen. För att detta fall skall tiickas hör lagtexten förtydligas. 

I 51 § har upptagits besliimrnelse, all Yid bevakningssammanlrädet siir
skill skall hchandlas hur utrop skall iiga rum. Att man, niir flera gemcnsamL 
intecknatle fastigheter skall siiljas på auktion, måste vid hevalrningssam
mantriicleL behandla frågan om hur utrop skall iiga rum får anses utan vi
dare framgå av innehfrllet i följande paragrafer. Frågan iir avgörande för 
hur spörsmål om saldigarförteekning skall liisas och måste följaklligen npp
miirksammas vid hcvakningssammanlrädet. AU närvarande sakiigare diinid 
också skall få lillfi.ille alt framsliilla eventuella yrkanden om utropsonl
ningen kräver inlc någon lagregel med (}el innehåll som hiir föreslagits. En

ligt lagrådets mening kan paragrafen utgå. 
I den uppriikning uv fall <lå siirulrop skall iiga rum som ingår i 52 § första 

slyekeL anges i punklt'n 4, all någon aY fastigheterna bcsviiras av särskild in
teckning oeh all nf1gon foslighcls ansrnr fiir gemensam inteckning ej avser 
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inteckningens hela belopp. Det senare kan enligt vad som u Llalas i motiven 
förekomma som följd av dödningsålgärd, expropriation eller underlåtenhet 
att begiira indragning. Enllgl JB:s regler torde emellertid inte i något fall 
den situationen kunna inträffa, alt en fastighets ansvar för gemensam in
teckning ej avser inteckningens hela belopp. Därför kan ifrågasättas om ej 
detta fall borde upptagas i övergångsbestiimmelserna. Det får dock anses 
mest praktiskt att reglera alla fall då särintresse föreligger i själva lagen. 

Enligt motiven inbegripcs under punkt 4 det fallet, alt inte alla gemen
samt intecknade fastigheter omfattas av exekutionen. Detta fall kan emeller
tid inte anses ha tiickning i '.mlalagen. Förtydligande av lagtexten synes er
foderligl. 

Den bcsUimmclse som up1Aagits i 54 § första stycket sammanfaller delvis 
med vad som står i 4!1 ~ andra stycket. Skiljaktigheten består i alt enligt 54 § 
första stycket inte endast fordran som är förenad med panträtt på grund av 
gemensam inteckning ulan iivcn annan med panträtt förenad fordran skall 
betalas kontant, om ej annd avtalas. Detta innebiir en avvikelse från gäl
lande rätt, för vilken några blirande skäl ej synes föreligga. 

Enligt 55 § första stycket skall i fall då fastighet indragits i försäljningen 
och den först utmätta fastigheten ej blir såld, ingen av fastigheterna siiljas. 
Av lagtexten synes ej framgå annat än alt förfarandet med särutrop och 
evcntuelll efterföljande gemensamt utrop skall tillämpas fullt ut och att där
efter skall konstaleras huruvida den först utmälla fastigheten kan siiljas el
ler ej. Enligt motiven skall emellertid förfarandet avbrytas, om vid utrop av 
den först utmätta fastigheten ej uppnås bud som föreslår till betalning av 
någon del av exekutionsfordringen (jfr 122 § UL). Lagtexten bör formuleras 
så, au den ger klart besked i d.elta avseende. 

Vad angår den redaktionella utformningen av förevarande avsnitt i försla
get synes viss omdisposition önskvärd för underlättande av överblicken av 
bestämmelserna. Att de tidigare bestämmelserna i lagen är tillämpliga i den 
mån ej särbestämmelser meddelas är så självklart att det ej behöver anges. 
Avsnittet kan lämpligen inledas med föreskrifterna om indragningsrätten 
(50 § i förslaget). Därefter hör följa en paragraf som reglerar det fallet att 
endast en av flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas. För delta 
fall erfordras endast bestämmelser om del belopp med vilket gemensam in
teckning skall upptagas i ~;akägarförteclmingen och om kontantbetalning 
( 49 § andra stycket i förslaget). I nästföljande paragraf bör samlas alla reg
ler som behövs angående försäljning av gemensamt intecknade fastigheter i 
gemensamt nlrop utan föregående särutrop (52 § första stycket och 53 § 
förs La stycket i förslaget). De åtcrstaende best::immelserna i avsnittet får se
dan bilda en grupp, som behandlar försäljning av två eller flera gemensamt 
intecknade fastigheter efter särutrop ( 49 § andra stycket, 52 §, 53 § andra 
stycket samt 54 och 55 § § i förslaget). Härvid synes lagtexten vinna i över
skådlighet, om bestämmelserna i 52 § tredje och femte styckena samt 55 § 
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fjiinlc-sjätte styckena får komma i en följd. Tredje punklen i i'>2 § tredje 
slyckel hör sammanföras med 55 ~ anclra och Lrcdje styckena. 

Enligt yacl nu anförls vill lagrådet föresia, att 4~--5i'> §§, efter vissa for
mella jämkningar i (ivrigt, aYl'atlas på följande siill: 

W .~. Niir någon av flera gemensamt intecknade fastigheter skall siiljas på 
auktion, hai' den som har fordran med panträtt på gruncl av den gemen
samma inteckningen rföt att indraga annan a\' de intecknade fastigheterna i 
försiiljningcn, om den svarar för det intecknade beloppet eller del av detta 
före den fastighet som skall siiljas. Skall denna siiljas för panträltshavarcns 
fordran eller för fordran som har lika eller bättre riill, får han iiven indraga 
fastighet som svarar för inteckningen först efter den fastighet som skall säl
jas. 

Yrkande om·· - - - motsnll'ande Lilliirnpning. 
Bifalles yrkandet - - - laga kraft. 
:j() .~·. Om en av flera gemensamt intecknade fastigheter skall siiljas på 

auktion, skall fordran med pantrält pä grund av den gemensamma inled;_
ningcn upplagas i sakiigarförteckningen med det belopp för vilket fastighe
ten svarar i förhållande Lill de an<lTa fastigheterna. Beloppet skall betalas 
kontant, om ej annat avtalas mellan köparen och den som cnligl sakiigarfor
!cclmingcn iir hctalningshcrättigad. 

51 §. Om samlliga fastigheter som hesYiiras av gemensam inteckning 
skall sälj~ts på auklion och förhållande som anges i 52 § andra stycket ej 
föreligger, uppriittas gemensam sakiigarförteckning för fastigheterna. H.iit
tighct i någon av fastigheterna skall härvid anses upplåten i dem alla. Vid 
auktionen utropas fastigheterna gemensamt. 

52 .~. Skall flera av gemensamt intecknade faslighcter men ej alla siiljas 
pä auktion, giillcr i'>3-i'>5 §§. 

Om samtliga fastigheter som besviiras av gemensam inteckning skall siil-
jas, gäller likaledes 53-- :ifJ § § om 

1. fastigheterna har olika iigare. 
2. någon av fastigheterna med stöd av 49 § indragits i försiiljningcn, 
:.l. nägun a\' faslighelcrna endast i andra hand svarar för gemensam in

teckning, 
4. någon av fastigheterna besväras av särskild inteckning, 
5. någon fastighl'ls ansn1r för gemensam inteckning ej avser inteckning

ens hela belopp, 
(). det yrkas av innehavare av sådan riittighcl i någon av fastigheterna 

som ej skall bestä oavsett om faslighelen siiljes, eller 
7. det i ann al fall yrkas av ägare eller borgcniir vars rätt kan bero därav. 
Yrkande som avses i andra styck.cl 6 eller 7 skall framställas senast vid 

bevakningssammanträdct. 
5:1 .§'. Sii.rskild sakiigarförteckning skall upprättas för varje fastighet som 

skall säljas. Förteckningen uppriittas som om försäljningen begärts på 
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grund av den bästa gemensamma inteckningen, om ej exekutionsfordringen 
har bättre rätt. Fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning 
upptages för varje fastighet med det belopp för vilket fastigheten svarar i 
förhållande till de andra fastigheterna. Kan ansvaret komma att vid försälj
ningen vidgas härutöver, skall det anmärkas. Beträffande fastighet som sva
rar endast i andra hand anges om sådant ansvar kan ifrågakomma. 

När fastighet indragits i försäljningen enligt 49 §, skall vid beräkning av 
tillägg enligt 6 kap. 3 §jordabalken anses som om fastigheten utmätts samti
digt med den ursprungligen u:tmälta fastigheten. 

54 .§. Vid auktionen skall fastigheterna utropas var för sig. Därefter skall 
de utropas gemensamt, om de har samme ägare. Efterföljande gemensamt 
utrop skall även eljest åga n1m, om full betalning ej uppnåtts för ford
ran för vilken samtliga fastigheter svarar eller fastigheternas ägare är ense 
om att de skall utropas gemensamt. 

Uppnås vid gemensamt utrop högre bud än summan av buden vid de sär
skilda utropen, skall budet v:id det gemensamma utropet ha företräde. Den 
köpeskilling som bjudits vid det gemensamma utropet skall fördelas på fas
tigheterna efter de värden som i iirendet åsatts dem. Fastighets andel i den 
gemensamma köpeskillingen utgör dock minst vad som bjudits för den fas
tigheten vid särskilt utrop. Har någon av fastigheterna utropats med tillbe
hör som ej ingick i det värde efter vilket dess andel i köpeskillingen skall 
beräknas eller utropats utan tillbehör som omfattades av nämnda värde, 
skall den fastighetens värde vid tillämpningen av det sagda jämkas efter vad 
som finnes påkallat av nämnda förhållande. Uppgår i fråga om någon av fas
tigheterna dess andel i köpeskillingen och andra tillgängliga medel icke till 
skyddsheloppet och skall därför frågan om den fastighetens försäljning för
falla, skall de övriga fastighet,~rna utropas gemensamt. 

Uppnås ej bud som förslår till betalning av någon del av cxckutionsford
ringen, får ej någon av fastigheterna säljas. 

Har fastighet indragits i försäljningen med stöd av 49 §, skall den ur
sprungligen utmätta fastigheten utropas först. Om därvid ej uppnås bud 
som förslår till gäldancle av någon del av exekutionsfordringen, får fastighe
ten ej säljas. Blir elen ej såld, skall ej heller elen indragna fastigheten säljas. 

Fastighet som endast i andra hand svarar för fordran med panträtt på 
grund av gemensam inteckning får ej säljas för elen fordringen, innan det vi
sat sig att betalning ej kan utgå ur elen fastighet som svarar i första hand. I 
andra hand ansvarig fastighet får ej heller säljas, om dess ägare eller annao 
sak.ägare betalar den brist för vilken fastigheten skall svara eller ställer sä
kerhet för beloppet. Gemensamt utrop av fastigheterna behöver ej ske i an
nat fall än då särskilda skäl föreligger. 

55 .§. Om rättighet har förbehållits vid särskilt utrop, skall förbehållet 
gälla även vid efterföljande gemensamt utrop. Har rättigheten ej förbehållits 
,·id det siirskilda utropet, tillämpas 39 § även vid det gemensamma utropet. 
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Vid tillämpning av 40 ~ skall prövningen, huruvida avsevärt högre köpe
skilling kan uppnås, avse den sammanlagda köpeskillingen för samtliga fas
tigheter som inropats vid auktionen. 

Handpenning skall Jämnas efter varje inrop, även om inropad fastighet 
skall utropas på nyll. Om inropet ej skall hcstå, återlämnas handpenningen. 

Fordran som på grmul av gemensam inleckning är förenad med panträtt i 
såld fastighet betalas kontant, om ej köparen och den som enligt sakägarför
leekningen iir betalningsheriiltigad avtalar annat. 

56 § 

J,agrådet: 

Av G kap. 12 ~ .)Il framgår, all övercxekutor i vissa angivna fall, niir fastig
hel sålls på exekutiv auktion, skall ha riitl alt förordna om fortsatt giltighet i 
fastigheten av inteckning, som annars skulle ha blivit utan verkan. De be
sliimmelser som föreslås i förevarande paragraf innebiir en närmare regle
ring av överexekutors befogenheter hiirvidlag, och såvitt giiller gemensam in
leckninll" «år reg<lerin«en liL 1>å att i hävdande omfattnin11 bearänsa mÖJ0 liu-n n ,_ h .. r t> t> ,, 

heterna alt efter förordnande !åla inteckningen fortfarande gälla. Även om 
del får anses mindre tillfredsslällande att på detta sält, utan att .TB ger ens 
en antydan om att dess reglering av frågan ej iir avsedd att vara fullsliindig, 
kompl<'ltcra balkens hesfammelser om forlsalt inteckningsansvar, vill lagrå
det ej mots~itta sig all så sker. 

Den föreslagna regeln i andra stycket av nu ifrågavarande paragraf förut
sätter, alt gemensaml intecknade fastigheter kan säljas enligt gemensam sak
ägarförteckning, även om försäljningen endast omfattar vissa av de samin
tPclrnade faslighelerna. l princip får emellertid gemensam sakiigarförleck
ning anviindas endast niir alla fastigheter inom det saminleclrnade kom
plexet säljes. Regeln blir di:irför ej av betydelse annat än för den hiindl'lsc av
sleg från denna princip gjorts me1L tilliimpning av dispositionsfrihctsrcgeln i 
:n §. Huruvida en siirskild bestämmelse i förevarande paragraf erfordras för 
delta siirfall blir beroende av hur paragrafen utformas i forlsällningen, och 
lagrådet återkommer därför något senare till frågan. 

I tredje slyckcl har meddelats hestiimmelser för den silualionen, då fastig
hel som besväras av gemensam inleckning sålls enligt särskild sakiigarför
tcckning. Bcsliimmelserna är avsedda att giilla iivcn när auktionen omfaltat 
endast en av de samintecknade faslighelerna, men att i sådant fall tala om 
siirskild sakiigarförleckning är i någon mån vilseledande. Enligl lagrådets 
mening synes del naturligare och mindre ägnat att framkalla missförstånd, 
alt man i ställeL för atl låta formen för sakägarförteckningen vara avgörande 
anknyter den inledande bestiimmelscn i stycket direkt till de särskilda 
punkter i 6 kap. 12 § JB som avser de situalioncr man \ill täcka, nämli
gen andra styckel andra och tredje punkterna. Lagrådet förordar därför, att 
hestiimmclsen med vissa rcdaklionclla jiimkningar i övrigt får del inne-
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hållel att, om fastighet sålts i fall som avses i 6 kap. 12 § andra stycket and
ra eller lreclje punkten ,JE, föror<1nande om fortsatt inteclmingsansvar får 
meddelas beträffande gemen sam inteckning som besvärar fastigheten en
dast om fastighelen i förhållande till (le andra gemensamt intecknade fas
tigheterna svarar för hela ini eckningen och den fordran för vilken panträtt 
på grund av inteckningen åtnjules hlivit liickt. Då avsikten inte torde vara 
att den gemensamma inteckningen skall efter förordnande kunna fortfa
rande gälla till hela sitt belopp utan hiinsyn till om panträtlshavaren får 
betalning nr medel som influtit genom särskild lillhehörsförsiiljning (jfr 
6 kap. 12 § första stycket .m), bör liWiggas att, om sådana medel utfaller 
på pantbrevets belopp, förordnande om fortsatt inleckningsansvar inte får 
meddelas beträffande motsvnrandc del av inteckningen. 

Att såsom skcll i det remillerade förslaget särskilt ange innebörden av ett 
förordnande om fortsatt ans''ar hetri-iffande gemensam inteckning synes inte 
behövligt. Inteckningen kommer självfallet alt i enlighet med förordnandet 
gälla i den fastighet, som omfaLLas av förordnandet, och att den skall vara 
utan verkan i övriga av de gemensamt intecknade fastigheterna följer redan 
av 6 kap. 12 § JB. Lagrådet föreslår därför, att den såsom andra punkt i 
tredje stycket föreslagna bestfönmelsen får utgå. 

En omformulering av lred.ie stycket i del remitterade förslaget i enlighet 
med det sagda får till följd, all bestämmelserna kommer all täcka :'iyen det 
förut berörda fallet att genwnsam sakiigarförlcclming skulle med tilHimp
ning av 37 § komma till användning vid försäljning av blott en del av del 
saminlecknade komplexet. Detta faH går ju in under 6 kap. 12 § andra 
slycket tredje punkten .JB. :Med h~insyn hiirtill bör andra stycket i förenl
rande paragraf få utgå. 

57-61 §§ 
Justitieråden Riben, Bcrgsten och Gyllcnsvärd: 

L'nderhandsförsiiljning av fastighet i samband med exckulivt förfarande 
iir en nyhet i fiirhållande till ,:jiillande rtitl. Vid remissbehandlingen av lagbe
redningens betänkande har från en del håll anmärkts, att en mera ingående 
reglering av denna försäljningsform än som skett i förslaget är behövlig. Det 
år också förklarligt, att man Jdinner en viss osåkcrhct hmuvida det i tilHimp
ningen skall gå att utan 1omplikalioner inpassa underhandsförsäljning 
enligt de föreslagna tämligen knapphändiga bcstiimmelserna i det eljest 
noga reglerade exekutiva förfarandet. Å andra sidan :'ir det tydligt, att de 
praktiska möjligheterna Lill framgångsrik användning av underhandsför
säljning begriinsas, om förfarandet alltför mycket låses av detaljföreskrifter. 
Med vissa tillägg oeh förtydliganden som anges i det följande torde förslaget 

få godtagas. 
I 58 § första och andra styckena har upptagits vissa regler om skyldighet 

för köparen att svara för fordringar med förmånsriill i fastigheten saml om 



J{zmgl. 1\Iaj:ts proposition nr 20 år 1971 549 

kontantbetalning av förfallna fordringar och av kostnaden för förfarandet. 
Vad som hiir inle anges men som uppenbarligen förutsälles är att köpeskil
lingen mästc focka förmånsberiitligade fordringar och kostnaden för förfa
randet, i den nu'\.n ej borgcniiren kan få betalning ur andra tillgiingliga medel 
eller avstår från förmansrätt i fastigheten eller sökanden avstår från täck
ning av kostnaden för förfarandet. Det iir önskvärt att dclla klart utryckes i 
lagtexten. Heglerna om lrnntanlhetalning och om skyldighet för köparen att 
svara för fordringar bör preciseras på så siitt, att fordran som är förfallen till 
betalning eller förfaller före tillträdesdagen skall betalas kontant, om ej kö
paren ,.-isar all hnn avtalat annat med borgcniiren eller betalning skall utgå 
ur siirskilt lillgiingliga medel, alt köparen i fråga om fordran som ej betalas 
kontant skall ålaga sig bclalningsansvar i den män sådant ansvar åvilar 
förre iigaren samt att, om ej sökanden avstått från täckning av kostnaden 
för förfarandet, vad som behii,-s för sådan täckning skall betalas kontant. 

Någon hestiimmelsc om tilllriidcsdag har ej upptagits i förslaget. Tydligtvis 
har forntsatts all fastigheten ej skall få lilltriidas förrän köparen erlagt vad 
som återstår aY den kontanta köpeskillingen sedan handpenningen betalats. 
Dctla skall enligt 58 ~ fjärde stycket andra punkten i förslaget ske senast 
fyra veckor efter det att köpehandling upprättats. Vi vill föreslå al I en ut
trycklig bestämmelse om tillträdesdag införes. Hän-id synes som huvudre
gel höra uppsliillas, att tilltriidc skall hesliimmas alt iiga rum fyra veckor ef
ter l'iirsiiljningen, men senare tidpunkt biir få beshimmas om siirskilda skäl 
föreligger. l <len mån senare tidpunkt för tilllriidel bestämmes bör givetvis 
helalningsdagen också kunna senareläggas. Vad som föreskrives i 58 § fjärde 
stycket andra punkten i förslaget kan crsiillas med att betalningen skall ske 
senast pä Lilllrädcsdagen. Hinder kan ej anses föreligga att såsom köpeYill
kor upplaga riill för köparen all redan före tillträdesdagen taga Yård om fas
tigheten ~jfr 36 §första stycket andra punkten i det remillcrade förslaget). 

Dd iir givet att de ni.irmare villkoren för försiiljningen måste bli beroende 
av överenskommelse. Därför iir det oC'gcnlligt att, såsom skett i 58 § sista 
stycket i förslaget, föreskriva au köpevillkoren i den mån de ej fixerats i la
gen hesUimmes av överexekutor. Denna bestämmelse torde få utg{1. 

Såsom framgår av den förnt herörda regeln i 58 § fjiirde stycket andra 
punkten i ff1rslaget har förutsatts, alt kiipehanclling skall upprättas. Del sy
nes liimpligt alt upptaga en hestiimmelsc hiirom i lagen. Bestfömnelsen kan 
få del innehfrlkl, att försäljningen sker genom 11ppriitlande av kiipehamlling 
som underskrives :n- överexelmlor och köparen. Köpehandlingen bör inne
hålla uppgift om de köpevillkor som avtalats, såsom köpeskillingens storlek, 
tillträ<lesdag, hamlpcnningcns storlek, hur stor del av köpeskillingen som 
skall betalas kontant, tid för erliiggande av den kontanta köpeskillingen och 
Yilka riilligheter som förbehållits. I köpehandlingcn bör iivcn upptagas för
klaring av köparen all han åtager sig iigarens betalningsansvar i fråga om 
sådana fordringar som ej betalats kontant. Det torde emellertid ej vara be-
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hövligt att i själva lagen upplaga besliim111elser om köpehandlingens inne
håll utan sådana besli:immclscr kan meddelas i administrativ ordning (jfr 74 
§ ulsiikningskungiirelscn). 

Enligt 5!1 § fiirsla stycket skall försiiljningsvillkoren godkiinnas av iigaren, 
med det enda undantaget alt godkännande ej behövs 0111 försäljningen före
gålls av auktion utan att go1ltagbarl inrop skett och försiiljningen sker på 
gynnsammare villkor. Det kan ifrågasättas, om inle förslaget härmed ger 
iigaren alllfiir stora möjligheter all stoppa en underhandsförsiiljning. Del sy
nes visserligen riktigt att sås'.>111 huvudregel uppshilla krav på ägarens gocl
kiinnande, men del är inte tillfredsställande att han skall kunna hindra för
säljningen t. ex. enbart i förhalningssyfle. Försäljningen bör trots viigrat 
godkiinnande få genomföras, om överexelrnlor finner att ägaren uppenbarli
gen saknar fog för sin vägran. Vi vill förorda att en hestäm111else härom upp
tages. I så fall kan förslaget> undanlagsregel fiir del fall alt försäljningen 
föregåtts av auktion få utgå. 

I 61 § föreskrives, atl egendomen, om den ej säljes under haml. skall ut
bjudas till försiiljning på auktion, om ej sökanden avstår diirifrån. Enligt 
motiven syftar bestäm melcn på den silnal ionen att försöken att få nnder
handsförsiilj ning till sh'\.nd drar ut alltför långt på tiden utan all hiira frukt. 
Att man i den situationen skall övergå Lill fiirstiljning på auktion synes täm
ligen självklart, och uttrycklig lagregel hiirom hör kunna undntras. Diiremol 
finns anledning att uppmiirlu;anuna del fallet, all underhandsförsiiljning ägt 
rum men kiipet hlir ogilligl på grund av att kiiparen ej fullgiir sin betal
ningsskyldighel (58 § fjärde stycket tredje punkten). I likhel med rnd som 
skett för det fall att auktionsinrop hlir ogiltigt (42 § första stycket i försla
get) torde höra fiireskrivas, all nyll försiiljningsförsök skall göras, om ej sö
kanden avslår därifrån. Om hiirYid skall göras nylt försök till underhands
försäljning eller om auklion skall tillgripas får hedömas enligt 57 § forsla 
stycket. 

Om 61 § ges det iindrade innehåll som nu föreslagits, torde de hesli:immcl
scr som ingår i 58 § fjiirde slyckel lreclje punkten och femte slyckcl i del re
millerade förslaget bi)ra iiwrflytlas till 61 ~-Vidare bör 60 § siittas efter ()1 §. 

Vid beaktande av vad som nu anförts och 11w1l ytterligare en del l"l-'daldio

nella jämkningar kan 57-Hl §§avfattas p[t följande säll: 
57 .~'. Utmiitt fastighet får siiljas undei· hand, 0111 försiiljning i s:'.ulan 

ordning finnes mera iindamålsenlig ii11 försiiljning på auktion och del iir lill
förlilligt utrett vilka fordringar och rälligheter som belastar fastigheten. 

Innan faslighelen ulhj udt>s I il\ försiilj ning nrnlcr hand, skall iigaren och 

sökanden få Lillfalle att yllra sig. 
Köpeskillingen får ej understiga summan av fordringar med fiirmånsräll i 

fastighclen och koslnaden för förfarandet. i den mån ej borgenär kan erhålla 
helalning ur andra tillgiingli,ga medel eller avstår från förmånsriill i faslig
helen eller sökandl'n medger, all försiiljning får ske utan att koslnac1en fiir 
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förfarandet blir hiekt. RiiLL på grnnd av iigarhypolck anses icke som fordran 
i den m[rn ej i:igarhypotekcl iir ulmi:ilt. 

Fiire försi:iljningen upplålen riillighet som grundas på skriftlig handling 
skall förbehållas. Hiirvid iiger 47 §motsvarande Lilliimpning. 

Tilllriidc skall besli:immas att i:iga rum fyra veckor efter försiiljningcn, om 
icke siirskilda skäl föranleder all Lilllriidcl hesti:immes till senare tidpunkt. 

58 .~·. Fordran som iir förfallen till betalning eller förfaller före tillträdcs
dagen skall betalas kontant, om ej köparen visar att han avtalat annat med 
borgeniircn eller betalning skall ulgå ur särskilt tillgängliga medel. I fråga 
om rordran som ej betalas konlant skall köparen åtaga sig betalningsansvar i 
den mån sådant ansvar åvilar förre ägaren. Om ej sökanden avstått från 
liickning av koslnaden för förfarandet, skall vad som behövs för sådan täek
ning betalas konlant. 

Köparen skall Wmna handpenning enligl vad som i 35 § föreskrives i fråga 
om inrop på auktion. 

Alcrsfoden av den kontanta köpesskillingen skall betalas senast på till
lriidesdagcn. 

;)!J §. Försiiljningcn sker genom upprätlande av köpehandling, som un
derskriws av iiwrcxckutor och köparen. 

Föl'säljningsvillkoren skall godkännas av ägaren. Vill han ej lämna god
kiinnandc, får försälj ningcn dock genomföras om överexekulor finner att 
han uppenbarligen saknar fog för sin vägran. Sker försäljningen ulan iiga
rens goclkiinnandc, skall han genast underriitlas om försäljningen. 

fj() .~·. Försummar köparen alt fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 58 § 
tredje slyckcl, är köpel ogiltigt. Nytt försäljningsförsök skall göras, om ej sö
kanden avslår 1lärirrån. I fråga om handpenning som köparen liimnat äger 
( 4:3 § förs la och andra styckena) motsvarande tillämpning. 

at §. Har köparen fullgjort sin bclalningsskyldighet enligt 58 § tredje 
stycket och försäljningen nmnil laga kraft, utfärdar övcrcxckutor kiipehrev. 

överklagas försäljningen, iiger 48 § motsvarande tillämpning. 

Regerinysrädet lljem: 

Fdgan nm underhandsföl'sälj11i11g har jag i huvudsak berört i det före
gående. Va1l som återstår iir en del frågor rörande utformningen av de sär
skilda paragraferna i detta avsnitt. 

Va1i ;)7 § l>elräffar bör där enligt vad jag förut anfört inledningsds stad
gas, all fiirsök lill un<lcrhandsförsiiljning skall göras, om det är sannolikt all 
därigenom gynnsammare villkor kan uppnås än genom försiiljning på auk
tion. Vidare torde del vara lämpligt att i paragrafen införes en regel om atl 
, id lllHlcrhandsförsälj ning köpeskillingen i princip skall täcka de ford
ringar som är förenade med förmånsrätt i fastigheten jämle kostnaderna 
för uncll'rhandsfiirsäljningen. Till paragrafen synes även böra flyttas regeln i 
58 ~ trcdj e stycket all vissa räll igheter skall förbehållas vid försäljningen. 
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Bestämmelsen i 57 §första stycket enligt vilken som förntsiittning för under
handsförsäljning uppställts att del skall vara "tillförlitlig! utrett vilka ford
ringar och rättigheter som belastar fastigheten" kan utgå, eftersom rellan 
av 4 § följer att utredning i dessa hänseenden skall föreligga. 

I 58 § synes i inledningen böra utstigas att försäljningen sker genom upp
rättande av en köpehandling .. Det bör även anges, att denna slrnll unclerskri
vas av överexekutor och köparen. Till ledning för parterna torde vidare höra 
föreskrivas vad köpehandlingen skall innehålla. I detta avseende torde det 
vara av särskild betydelse att harnllingcn innehåller en fiirklaring av köpa
ren att han i fråga om fordran som ej betalas kontant åtager sig bctaln.ings
ansvar i elen mån sådant amvar åvilar förre ägaren. Beträffande köpehand
lingcns innehåll i övrigt bör :lämpligen föreskrivas att den skall innehålla cle 

uppgifter som brukar förekomma vid frivilliga försäljningar, niimligen om 
köpeskillingens storlek, tillträdcsdag, handpenningens storlek, vad som skall 
betalas kontant, tid för erläggande av ogulden del av köpeskillingen saml 
vilka rättigheter som förbch:'.Lllits. Härtill kommer uppgift om de villkor som 
i övrigt från fall till fall erforrlras. 

De bestämmelser 58 § innehåller i fjtirde och femte styckena torde med 
vissa jämkningar kunna bibehållas. Sista stycket bör däremot utgå. 

I enlighet med del anfördn torde 57 och 58 ~§ kunna avfattas på följande 
sätt: 

57 §. Är det sannolikt all gynnsammare villkor kan uppnås, om utmiilt 
fastighet säljes under hand iin om den säljes på offenllig auktion, skall för
sök göras att sälja fastigheten under hand. Innan egendomen bjudes ut lill 
försäljning under hand, skall ägaren och sökanden beredas tillfiille att yttra 
sig, såvida de ej sji:ilva viickt rrågan 0111 underhandsförsäljning. 

För att utmiitl fastighet skall få säljas under hand erfordras alt köpeskil
lingen täcker icke blott de foedringar som iir förenade med förmånsräU i fas
tigheten utan även de kostnader, som försäljningen medfört, såYida inte hor
geniir erhåller betalning ur :;ärskilt tillgängliga medel eller han aYstår från 
betalning ur fastigheten eller sökanden går med på att kostnaderna ej blir 
täckta . .iigarhypotek anses icit<e som fonlran i den mån det ej är utmiitt. 

Före försäljningen upplåten r~ittighet som grundas på skriftlig handling 
skall förbehållas. Härvid äger 4 7 § motsvarande tillämpning. 

58 §. Försäljning under hand sker genom upprällande av köpeh:rndling, 
som underskrives av övcrexekutor och köparen. Handlingen skall upptaga 
köpeskillingen samt innehålla förklaring av köparen alt han i fräga om ford
ran som ej betalas kontant åtager sig betalningsansvar i den mån sådant 

ansvar åvilar förre ägaren. 
I övrigt skall köpeh:rndlingen innehålla uppgift om 
l) tillträdesdagen, 
2) handpenningens storlek, 
3) hur stor del av köpeskillingen som skall betalas kontant, 
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4) Lid fiir erläggande av oguldcn del av den kontanla köpeskillingen, 
5) vilka riil tig heter som förbehållits, samt 
6) de villkor i övrigt som finnes påkallade. 
Bctriiffande handpenningen skall bestämmelserna i 35 § i tillämpliga delar 

iakttagas. Erlägges ej ogulden del av elen kontanta köpesskillingcn på utsatt 
dag, ilr köpt:'l ogiltigt. ( 43 § första och andra styckena) skall då i liWimpliga 
delar gälla handpenning som Himnats vid köpet. 

Skulle milt förslag till iindrad lydelse av 57 § godtagas, bör bestiinunel
sen i 96 a § UL om försäljning under hand av lös egendom jämkas. 

Betriil'fandc 59 § är jag av samma mening som lagrådets övriga ledamöter 
vad gi:iller utformningen av bcsliimmelserna om fastighetsägarens godkän
nande av fiirsiiljningsvillkoren och dennes underrättande om skedd försälj
ning. 

I fråga om 60 och 61 §§ har jag ingen erinran mot det remitterade försla
get. 

62-70 §§ 
Lagrådet: 

De föreslagna särbeslämmclserna om försäljningsförfarnmlel, när gälde
närens rätt till den utmätta egendomen är villkorlig, har inte något sakligt 
samband med de särskilda regler som är avsedda att gälla vid exekution i 
andel av fastighet. Inte heller i formellt avseende är det möjligt att i någon 
större utsträckning reglera förfarandet genom gemensamma bestämmelser. 
Förevarande avsnitt innehåller också bara två paragrafer, 62 och 70 §§, som 
var för sig är tillämpliga på båda de angivna fallen. Såsom framgår av det 
följande anser lagrådet, att 62 § bör utgå ur förslaget samt att den i 70 § 
upptagna bestämmelsen endast bör avse det fall då fastighetsandcl blivit 
exekutivt såld. Som följd av det sagda bör de bestämmelser som ingår i 63-
66 §§ få bilda ett avsnitt för sig, förslagsvis med rubriken "Villkorlig rätt till 
fastighet", och bestämmelserna i 67-70 §§ tillsammans utgöra ett avsnitt, 
som kan få rubriken "Andel i fastighet". 

62 § 
Lagrådet: 

Den allmänna regel som inskrivits i denna paragraf fyller knappast någon 
uppgift. Det är självfallet och behöver inte uttryckligen slås fast alt, i den 
mån avvikande bestämmelser inte särskilt meddelas, de förut i FfL upptag
na reglerna gäller i alla tillämpliga delar, också om gäldenären bara har 
villkorlig rätt till den fasta egendom som utmätts eller om utrnälningen 
avsett enbart andel i fastighet. Lagrådet föreslår alltså att paragrafen får 
ulgå. 
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63 och 64 §§ 

Lagrådet: 

Genom vissa ändringar i dessa paragrafer och i 82 a § UL synes samban
det mellan bestämmelserna kunna göras klarare och samlidigl en mera full
ständig reglering uppnås av de särskilda problem som uppkommer då över
låtelse av annat än hel fastighet för sin giltighet är beroende av all fastig
hetsbildning i enlighet med överlåtelsen kommer till stånd. 

82 a § 1 mom. UL ger möjlighet alt, då överlåtelse av fast egendom är he
roende av villkor, utmäta eg.~ndomen för fordran hos överlåtaren. Det i 6:3 § 
FfL nämnda fallel all endast visst område av fastighet överlåtits uppmärk
sammas ej särskilt och avfattningen passar mindre väl för della fall, efter
som utmätningen inte kan begränsas till det överlåtna området nian mäsle 
avse hela överlåtarens fastighet. En komplellering av 82 a s UL s,ynes därför 
önskvärd. Då samma problem som vid överlåtelse av vissl område kan upp
komma även i andra fall då enligt 4 kap. 7-9 §§ (jfr 28 och 29 §§) JB öwr
låtclse av del av fastighet fö:r sin giltighet är beroende av fastighetsbildning, 
bör även dessa fall inbegripas. En uttrycklig bestämmelse om att i här av
sedda situationer fastigheten trots den partiella överlåtelsen får utmätas för 
fordran hos överlåtaren kan inte anses erforderlig. Del är tillräckligl alt -
som underlag för regleringen i 63 § FfL - fastslå att utmätningen även i 
dessa fall omfattar överlåtarens räll mol förvärvaren. Lagrådet föreslår, att 
som 2 mom. i 82 a § UL uppl:ages en bestämmelse härom av följande lydelse: 
"Har del av fastighet genom överlåtelse kommiL i särskild ägares hand men 
fastighelshildning som enligt lag u Lgör villkor för överlåtelsens giltighet 
ännu ej kommit till stånd, omfattar utmätning av fastigheten fi.ir iiverlttla
rens gäld även dennes rätt mol förvärvaren." 

Om lagrådets förslag beträffande 82 a § UL beaktas, synes forsla stycket 
i 63 § FfL lämpligen böra begränsas till alt avse utmätning av fastighet som 
i sin helhet överlåtits villkorligt. I andra stycket hiir upptagas bestäm
melser för sådana ulmätningsfall som avses i det av lagrådet föreslagna 2 
mom. i 82 a § UL, cl. v. s. alla fall då fastighet efler partiell överlåtelse, som 
för sin giltighet är beroende av fastighetsbildning, utmätes för fordran hos 
överlåtaren. Iakttagande av samma ordning som föreskrives i första styc
ket bör här uppställas som huvudregel. Möjlighet alt sälja foslighcten med 
förbehåll för den rätt som 1.illkommer den till vilken överlåtelsen skett bör 
medges för den händelse det skulle medföra betydande tidsutdräkt att avvakta 
huruvida faslighetsbildningen kommer till stånd. Tillräckliga skäl kan inle 
anses föreligga att, såsom skett i det remitlerade förslaget, begränsa denna 
möjlighet till fall då överHtlelsen avser visst område av fastighet. Fastig
hetsbildningsförfarandet kan även i andra fall ta så lång tid alt det vore 
olägligt att behöva avvakta utgången. Givetvis kan försäljning av fastighe
ten för överlåtarens gäld ibland vara olämplig, t. ex. om överlåtelsen om-
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fallat hela fastigheten med undantag för elt område av obetydligt värde, 
men det förhållandet alt avgörandet ligger i överexekutors hand bör utgöra 
garanti för att sådana omständigheter blir vederbörligen beaktade. Med en 
sådan bestämmelse som här skisserats blir det möjligt att sälja fastigheten 
exekutivt även om det finns annat ouppfyllt villkor än själva fastighets
hildningen. Ofta torde det då vara fråga om villkor som står i nära samband 
med fastighetsbildningen, t. ex. rörande erläggande av köpeskilling. Om det 
vid sidan av det villkor som fastighetsbildningen utgör också föreligger vill
kor som hänför sig till helt andra förhållanden och beträffande vilket det 
finns skäl att upprätthålla huvudregeln - d. v. s. att försäljning inte får ske 
förrän det visar sig om villkoret uppfylles - kan det förulsåtlas att över
exeku tor vid sin prövning beaktar detta. 

Även i 64 § bör vad som sägs om visst område av fastighet utsträckas att 
avse del av fastighet över huvud. 

Vad som föreskrives i 66 § i förslaget torde böra inarbetas i 63 resp. 64 §. 
Enligt det anförda och med vissa redaktionella jämkningar i övrigt kan 63 

och 64 § § få följ ande avfattning: 
. 63 §. Har i fall, då överlåtelse av fastighet är beroende på villkor, fastig

heten tagits i mät för fordran hos överlåtaren, får försäljning icke ske förrän 
det visar sig om villkoret uppfylles. Om så blir fallet, skall övere:xekutor 
i fråga om rätt som tillkommer gäldenären mot förvärvaren och omfattas 
av utmätningen handlägga ärendet i den ordning som gäller beträffande 
utmätt fordran eller rättighet. 

Om del av fastighet genom överlåtelse kommit i särskild ägares hand och 
fastigheten tagits i mäl för fordran hos överlåtaren innan fastighetsbildni.ng 
som enligt lag utgör villkor för överlåtelsens giltighet kommit till stånd, 
äger första stycket motsvarande tillämpning. Skulle det medföra betydande 
tidsuldräkt all avvakta huruvida fastighetsbildningen kommer Lill stånd, 
får docl{ fastigheten säljas med förbehåll för den rätt som tillkommer för
värvaren. Försäljningen omfattar då även gäldenärens rätt mot förvänaren. 
Köparen sn1rar för gäldenärens skyldigheter mot förvärvaren. 

fJ4 §. Har i fall, då förvärv av fastighet eller del av fastighet är beroende 
a\· villkor, egendomen tagits i mät för fordran hos förvärvaren, skall över
exekutor utbjuda gäldenärens rätt till egendomen till försäljning i den ord
ning som gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet. Kommer för
säljning till stånd, svarar köparen för gäldenärens skyldigheter mot sin 
fångesman. Ansökan om inteckning som gjorts samma dag som utmät
ningen eller senare förfaller genom försäljningen, om ej överexekutor på 
begäran av köparen förordnar annat. 

Kan det utan betydande tidsutdräkt av,·aktas om det för förvärvet gäl
lande villkoret uppfylles, kan anstånd med försäljningen medges tills det 
visar sig om så blir fallet. Om villkoret uppfylles, sker försäljning i den 
ordning som i allmänhet gäller för exekutiv försäljning av fast egendom. 
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Blir villkoret ej uppfyllt, sk.all överexekulor i fråga om rält som tillkommer 
gäldenären mot fångesmannen och omfattas av utmätningen handlägga 
ärendet i den ordning som gäller beträffande utmätt fordran eller rällighet. 

65 § 
Lagrådet: 

I moliven har framhållit~; alt försäljningen i fall som hiir :'.!syftas -- afl 
fastigheten efter villkorlig överlåtelse tagits i mät för fordran som är för
enad med särskild förrnånsriitt -- alltid bör ske i den ordning som i allmän
het gäller för exekutiv försföjning av fasl egendom. Detta syfte vinner man 
enklast genom att låta paragrafen få det innehållet, att bestämmelserna i 
63 och 64 §§ ej gäller, om den fordran för vilken utmätning skett var för
enad med särskild förmånsrätt i den utmälla egendomen. 

66 § 
Lagrådet: 

:\led hänsyn lill vad lagril.det vid ()3 och ()4 § ~ anfört angående omplace
ring av bestämmelserna i denna paragraf bör paragrafen ulg::l. 

67 och 68 §§ 
Lagrådet: 

Första stycket i 68 § synes lämpligen kunna placeras som sista stycke i 
67 §. Härigenom uppnås bättre formell överensstämmelse med de likartade 
bestämmelserna om indragningsriitt i 50 § i del remitterade förslaget. 

Andra stycket i 68 § anger i andra och tredje punkterna fiirnlsäll
ningarna för att försäljning skall komma till stånd i fall dft utmätning av 
andel i en fastighet leder till exekutiv auktion på hela fastigheten. Enligt 
andra punkten skall skyddsbeloppet utgöra vad som för hela fastigheten 
svarar mot del helopp som krävs för att Läcka skyddade fordringar i den 
först ulmäila andelen jämte kostnaden för förfarandet. I tredje punkten 
tillägges, alt fastigheten ej på grund härav får säljas, om ki-ipcskillingen ej 
förslår Lill betalning av någon del av exekulionsl'ordringen. Denna reglering 
är någol svårbegriplig. Del är inle utan vidare givet rnd som menas med 
skyddade fordringar i den försl ulmätla andelen. Vidare frågar man sig 
vilken uppgift regeln i andra punkten, som framstår som huvudregel, fyller 
vid sidan av tilläggsregeln i tredje punkten. Vad som skall uttryckas med 
de föreslagna reglerna är, enligt vad som framgår av lagberedningens mo
tiv med där anförda exempel (Utsiikningsrätl VIII s. 198), all fastighe
ten ej får säljas om inte full täckning erhålles för sådana fordringar som 
gäller antingen enbart i den först utmätta andelen eller i denna andel jämte 
annan andel av fastigheten och som har bättre rätt än exekutionsfordringen. 
Även kostnaden för förfarandet skall vara Läckt. Den räkneoperation som 
erfordras fiir all med ledning härav bestämma skyddsbeloppcl kan bli kom
plicerad i fall då det även finns fordran som gäller enbart i annan andel än 
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elen först utmätta. Alt närmare beskriva räkneoperationen i lagtexten torde 
dock ej få anses behövligt. Det torde vara tillfyllest alt där -- i stället för 
vad som sägs i andra stycket andra och tredje punkterna i det remitterade 
förslaget - ange att skydclsbeloppet skall bestämmas så att fordringar, som 
gäller i den först utmätta andelen enbart eller i nämnda andel jämte annan 
anclel och som har bättre rätt än exekulionsforclringen, samt koslnaden för 
förfarandet blir fullt täckta. 

69 § 

Lagrådet: 

Såsom framgår av vacl lagråclet anför nedan vid 70 § bör den där före
skrivna skyldigheten för överexekutor att utfärda köpebrev begränsas till 
att avse försäljning enligt förevarande paragraf. Den erforderliga beståm
melsen synes lämpligen kunna upptagas här som ett andra stycke. 

70 § 
f,agrådet: 

Enligt denna paragraf skall överexekutor utfärda köpebrev efter försäljning 
som avses i 64 eller 69 §, även om försäljningen skett i den ordning som gäller 
för exekutiv försäljning av utmätt rättighet. Bestämmelsen föranleder ingen 
erinran såvitt den avser försäljning enligt 69 §, d. v. s. försäljning av andel i 
fastighet. Vacl beträffar försäljning enligt 64 § kan man emellertid ifrågasätta 
behovet och lämpligheten av att låla överexekutor utfärda ett formligt köpe
brev avseende rättighet som det där är tal om. Den som vid den exekutiva för
säljningen köper rättigheten har intresse av en särskild fångeshanclling först 
om föreliggande villkor blir uppfyllt och han som följd därav blir ägare till 
den egendom som tagits i mät. Inte sällan torde det förhålla sig på det sättet, 
att det då Migger den från vilken gäldenären i sin tur förvärvade egendo
men alt medverka till att en ny överlåtelsehandling uppråttas. Denna kan 
uppenbarligen inte ersättas av ett av överexelrnlor utfärdat köpebrev. Även 
om omständigheterna i det särskilda fallet skulle vara sådana, alt köparen 
inte kan av gäldenärens fångesman erhftlla en ny handling i vilken han 
upptages som förvärvare, får han anses ha tillräckliga möjligheter att do
kumentera sitt förvärv genom att från övercxekutor införskaffa sådana 
handlingar, t. ex. auktionsprotokoll jämte lagakraftbevis m. m., som visar 
alt han genom den exekutiva försäljningen slutgiltigt förvärvat gäldenärens 
rätt. För att han skall kunna erhålla lagfart måste under alla förhållanden 
och sil.ledes iiYen om övercxekutor ålägges alt utfärda köpehrev krävas, att 
i inskrivningsärendet företes bevis om att del för gäld~närens förvän gäl
lande villkoret blivit uppfyllt. 

Med hänsyn till det anförda föreslår lagrådet, att skyldigheten för över
exekutor alt utfärda köpebrev begränsas lill alt avse försäljning av andel i 
fastighet. Om den erforderliga bestämmelsen härom såsom lagrådet föresla
git vid 69 § överflyttas till nämnda paragraf, skall 70 § utgå. 

19 Riksdagcn 1971. 1 sam/. Nr 20 
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71 § 

Lagrådet: 

Innehållet i denna paragraf bör enligt vad lagrådet anförl vid 2 § överfö
ras till nämnda paragraf. 

73 § 

Lagrådet: 

Bestämmelserna i 33 § tredje stycket, som enligl vad lagrådet tidigare 
anfört bör överflyttas till förevarande paragraf, torde med erforderliga re
daktionella jämkningar här höra upptagas som ett första stycke i paragrafen. 

övergångsbestämmelserna 

Lagrådet: 

Punkterna 1 och 2 

Förslagel utgår från att nya lagens bestämmelser skall tillämpas pft exe
kutiv auktion så snart denna äger rum efler ikraftträdandet. Om auktionen 
skall hållas under den närmaste liden efter ikrafllrädandet, måste åtgär
derna för auktionens förberedande delvis ulföras under liden innan lagen 
träder i kraft. Nödvändigt ii:r givetvis, alt auktionen förberedes så, att den 
i alla avseenden kommer att stå i överensstämmelse mecl nya lagen. I allt 
väsentligt torde emellertid intill liden för ikraft träd andel förberedelser
na kunna ske inom ramen för de äldre bestämmelserna. Det finns enligt 
lagrådets mening ej anledning all i den omfattning som skett i förslaget 
göra nya lagens bestämmeber tillämpliga före den dag som fastslällcs för 
lagens ikraftträdande. Föreskrift om tillämpning av nya lagen före ikrafl
trädandcl synes behövlig endast i fråga om kungörande av och underrät
telse om auktionen (18 § första stycket och 20-22 § §). Självfallet bör över
exckutor verka för all onödiga komplikationer i övergången inte skall upp
stå. Bl. a. bör, i fall då gälder1ären är i konkurs, med hänsyn till regeln i 1:3 § 
andra stycket nya lagen b·~vakningssammanträdc ej hållas inon1 de när
maste veckorna efter ikraftträdandet. 

Lagrådet vill med hänvisning till det anförda föreslå, att bestämmelsen 
i första stycket av punkten 2 begränsas till att avse kungörande av och 
underrättelse om :rnklionen. Bestämmelsen kan lämpligen få ingå som en 
andra mening i punkten 1. 

Punkten .'1 

Hiinvisningen till 24 § JP skall med hänsyn till paragrafindelningen i JP 
enligt prop. Hl70: 145 ändras till 26 §. Hänvisningen torde emellertid böra 
utsträckas till att avse även 27 §,som i likhet med 26 §kan leda till tillämp
ning av äldre bestämmelser '1 stället för 6 kap. 3 § JB. 
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Punkterna 6-10 

55U 

lleslämmelsen i punkten 8 kan lämpligen fogas till punkten 6. Punklerna 
9 och 10 kommer därvid att betecknas 8 och 9. 

Förslaget till lag om ändring i utsökningslagen 
Lagrådet: 

62 § 

Enligt 3 mom. får utmätning av bl. a. fast egendom ske, förutom när exc
kutionsfordringen är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen, en
dasl om borgenären begär det. ::\frd hänsyn till den nya ordning för utmät
ning av ägarhypotek, som nu föreslås i 91 a § och som innebär att borgenä
ren inle direkt på grund av ntmälningcn kan få belalning för sin fordran 
om ej den fasta egendom vari ägarhypoleket gäller tages i anspdk och säl· 
jes, kan det finnas skäl att även för ulmätning av ägarhypolck kräva ut
trycklig begäran av borgenären. Det synes emellertid lagrftdct knappast be
hövligt med en sådan regel, enär man kan förvänta att ägarhypotek i fastig
het inle kommer att i praktiken göras till föremål för utmätning annat än 
i sådant läge att anlingen borgenären samlyckl diirtill eller, vilket torde bli 
vanligast förekommande, själva fastigheten redan tagits i mäl och del alllså 
ändock är meningen att den skall säljas exekutivt. 

80 § 

Hänvisningen till LfL skall enligt förslaget liksom hiltills slå i 8fl §. Det 
synes lämpligt att hänvisningen till FfL upplages i samma paragraf. Fiire
varande paragraf skall i så faJl upphävas. 

82 a § 

Lagrådet hänvisar till vad som vid 63 och 64 §§ FfL anförts om inskjutande 
av ytterligare elt moment i förevarande paragraf. 

89 § 

l\fod åberopande av vad som anförts vid 80 § föreslår lagrådet att till före
varande paragraf fogas ett nytt tredje stycke, i vilket anges all om försälj
ning av utmätt fast egendom likaledes meddelas bestämmelser i särskild 
lag. 

91 a § 

Föreläggande enligl 3 mom. förutsätter att någon beslrider, att gäldenären 
har ägarhypotek, och påstår sig i stället själv ha räLt på grund av pant
brevet. i\frningen är uppenbarligen att uLmåtningsmannen skall pröva, 
om det i det enskilda fallel finns skäl all ge föreläggande. Att utmätnings
mannen sålunda skall göra viss prövning av det anspråk som framställes 



560 /{ungl. Ma}:ts proposition nr 20 år 1971 

är av särskild vikt för att inte ulmätningssökanden, mot vilken föreläggan
det skall riktas, skall på alltför lösa grunder tvingas ta initiativ till en 
process, som kan bli kostsan för honom även om han skulle vinna. I 
lagtexten bör därför, på samma sätt som skett i 5 § FfL, anges att föreläg
gande endast skall meddelas, om skäl föreligger därtill. Att märka är emel
lertid att prövningen i förevarande fall skall inskränkas till frågan om clet 
finns grund för del framställda anspråket, medan den prövning som åsyftas 
i nämnda lagrum skall avse även huruvida den tvistiga äganderätlsfråga 
~om det där gäller över huvud taget är av beskaffenhet all kunna inverka 
på det fortsatta utmätningsförfarandet. 

Enligt förslaget får beslut att fastighet skall tagas i anspråk i princip 
inte meddelas, innan tvisten blivit avgjord genom lagakraftägande dom. 
Lagberedningen har i sina motiv uttalat, att det inte heller är lämpligt -
eller i varje fall kan vara olämpligt - att pantförskrivning av ägarhypote
ket sker, när tvist föreliggeir (Utsökningsrätt VIII s. 219 och 220). Utan 
stöd av en uttrycklig föreskrift synes utmätningsmannen emellertid inte 
vara berätligad att mot stadgandet i sista punkten i 2 mom. underlåta pant
förskrin1ing, om förutsällningarna därför i övrigt är uppfyllda. Enligt lag
rådets mening bör bestämmelsen i 3 mom. om att beslut om fastighets 
tagande i anspråk ej utan stöd av särskilt förordnande får meddelas innan 
tvisten blivit slutligt avgjord utvidgas till att avse även pantförskrivning. 

Vid iakttagande av vad som nu sagts och med vissa redaktionella jämk
ningar synes 3 mom. kunna erhålla följande lydelse: "Påstår någon alt ägar
hypotek för gäldenären icke föreligger, skall utmätningsmannen, om skäl 
äro därtill, förelägga utmätningssökanden alt inom en månad efter det att 
föreläggandet delgivits honom vid domstol som anges i 10 kap. 10 § rätle
gångsbalken väcka talan mot gäldenären och den som bestrider dennes rätt. 
Innan tvisten blivit avgjord ~:enom dom som vunnit laga kraft får beslut om 
fastighetens tagande i anspråk meddelas eller pantförskrivning av ägarhypo
teket ske endast om rätten fö:rklarar hinder ej möta däremot." 

209 § 

Bestämmelsen i förevarande paragraf om översändande av överexekulors 
utslag - avsett alt ersätta det nuvarande anslagsförfarandet - skall enligt 
del remillerade förslaget liksom enligt beredningens förslag gälla bl. a. mål 
som avses i 201 §. Med de11. lydelse sistnämnda paragraf erhållit i bered
ningens förslag var det tydligt att bestämmelsen om översändande av utsla
get skulle gälla alla mål om klagan över utmätning. Uteslutningen nr 201 § 
av den bestämmelse beredningen föreslagit rörande klagan av annan än gäl
denär eller borgenär är emellertid ägnad att inge viss tvekan om räckvidden 
av förevarande paragraf. I sin hittillsvarande lydelse har paragrafen - trots 
att bestämmelsen i 201 § om klagotid vid utmätning endast avser gäldenär 
och borgenär - ansetts tillämplig i fråga om överexekutors utslag på klagan 
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över utmätning även då besvären anförts av tredje man (N.JA 1949 s. 294). 
Detfa torde sammanhänga med all 213 § 1 mom. i sin gällande lydelse i varje 
fall efter orden innebär, att tid för klagan över överexekulors utslag på be
svär över utmätning alltid skall räknas från dagen för utslaget. I det remit
terade försiaget, som i denna del överensstämmer med beredningens förslag, 
har bestämmelsen formulerats så, att den gäller överexekutors ulslag i bl. a. 
mål som avses i 201 §. Det synes tvivelaktigt om bestämmelsen i denna av
fattning - sedd mot bakgrunden av 201 § i dess lydelse enligt del remitte
rade förslaget - verkligen ger stöd för att räkna klagotid från dagen för 
överexekulors utslag även då detta avser besvär över utmätning som anförts 
av tredje man. AU en sådan tillämpning är avsedd framgår klart av bered
ningens uttalanden vid 213 § och vad departemenlschefcn anfört i anslut
ning därtill. Lagrådet vill därför föreslå, att förevarande paragraf får en 
avfattning som otvetydigt täcker även sådana fall som nyss nämnts - var
med klagan från tredje mans sida över beslut om fastighets tagande i an
språk enligt 91 a § bör likställas - samt att den i 213 § 1 mom. gjorda hiin
visningen till 201 och 203 §§ ersättes av en hänvisning till förevarande para
graf. 

Den bestämmelse som upptagits i det remitterade förslaget kommer i all
mänhet att leda till att parterna i mål som här avses omedelbart utan begäran 
får överexekutors utslag sig tillställt kostnadsfritt. Även om syftet med be
stämmelsen i första hand endast är att de skall få kännedom om att ett 
slutligt avgörande ägt rum hos överexekutor och att bcsvärstid börjar löpa, 
bör inte, såsom skett i förslaget, den som var närvarande vid utslagets med
delande utestängas från att komma i åtnjutande av den förmån bestämmel
sen faktiskt innebär. Det finns så mycket slörre anledning att låta bestäm
melsen bli generellt tillämplig som närmare föreskrifter saknas om sättet 
för utslagets meddelande (jfr vad som enligt 17 kap. 9 § RB gäller i fråga 
om domstols dom) och det därför inte i alla lägen torde vara helt klart vil
ket moment i övcrexekutors handläggning som skall anses innefatta själva 
meddelandet. Här kan tilläggas att det i fråga om dessa mål, i motsats till 
vissa av de i 214 § behandlade, så gott som alltid torde förekomma ett rent 
skriftligt förfarande hos överexekutor. Det får med hänsyn härlill närmast 
anses uteslutet alt part någonsin kommer att vara närvarande vid den slut
liga handläggningen. På grund av det anförda förordar lagrådet att bestäm
melsen får utan undantag gälla beträffande alla parter i ifrågavarande mål. 

213 § 

Beträffande denna paragraf hänvisas till vad lagrådet anfört vid 209 §. 

övergångsbestämmelserna 

I punkten 12 andra meningen uppräknas vissa paragrafer, som inte skall 
äga Lillämpning i sin nya lydelse, om övercxekutor meddelat utslag eller 
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vcrkställl försäljning före iluaftlrädandel. Såvilt angår 209 §, som ingår i 
uppräkningen, kan Lillfönpni ng av paragrafen i dess nya lydelse över huvud 
inte ifrågakomma annat än beträffande utslag som meddelas cfler ikraft
triirlandcl. övcrgftngsbesliimrnelsen bör därför begränsas all avse de övriga 
uppräknade paragraferna och synes lämpligen höra formuleras så, att dessa 
tillämpas i sin äldre lydelse i fråga om klagan över utslag som meddelats 
eller försäljning som verkslällls före ikraftlrädandet. 

Förslaget till lag om ändring i lagsökningslagen 

Lagrådet: 

1 § 

Det är avsett alt det nya andra stycket skall täcka såväl det fallet, alt 
betalning sökes nr fasl egendom på grund av upplåtelse av panlrätt i egen
domen, som det fallet, att lagsökningen avser inlecknal fartyg eller luflfar
tyg eller reservdelar till lnftfarlyg eller företagsintccknad egendom. l\Ied 
den formulering som valts kan till nöds anses, att laglexten omfattar båda 
dessa fall. I tydlighetens intresse hör emellertid de olika fallen särskiljas. 
Lagrådet förordar att styckd i detta syfte uppdelas i lvå punkler. I första 
punkten kan stadgas att, om för fordran som avses i första stycket skrift
ligen upplåtils panträll i fa:;l egendom, borgeniircn kan genom lagsökning 
söka betalning ur egendomen. Andra punkten kan få lydelsen alt borgenä
ren, om han för fordringen har inteckning i fartyg eller luftfartyg eller rc
serwlclar till luftfal'Lyg eller företagsinlcckning, kan genom lagsökning 
söka betalning ur elen egendom vari inlcclmingcn gäller. I tredje stycket 
hör, om della förslag vinner beaktande, orden "intecknade ege:ndomen" ut
bytas mot "egendom ur vilken betalning sökes." 

2 § 

Enligt det remitterade förslaget skall denna paragraf bibehållas i nuva
rande lydelse. I första slyckets sisla punkl torde emellertid böra tilläggas, 
att vicl ansökningen skall, då betalning enligt 1 ~ andra stycket sökes ur 
fast egendom, fogas avskrift av handling varigenom panlriitt i egendomen 
upplåtits. I samband därmed bör försla punkten i andra stycket jiimkas. 

3 § 

Med h:'.insyn till den lydelse av 1 § andra slycket som lagrådet förordat 
torde orden "åberopad förmånsrätt" böra utbytas mol "rält Lill betalning 
ur angiven egendom". 
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Förslaget till lag om ändring i konkurslagen 

Lagrådet: 

24 § 

I f'örsla stycket andra punkten har ullrycket "annan än panthavare" fått 
ersätta del i motsvarande bestämmelse i lagberedningens förslag använda 
uttrycket "annun borgenär som ej hade panträtt". Avsikten med ändringen 
har möjligen varit att bestämmelsen om redovisning till förvaltaren skall 
bli tillämplig även på uppkommande överskott, som ju i \'anliga fall skall 
tillkomma gäldenären. Att efter konkursutbroll överskott skall redovisas till 
förvaltaren är emellertid självklart. Det är hänid utan betydelse om ut
mätningshorgenären hade panträtt eller ej liksom om hans genom utmät
ningen vunna 1'örmånsrätL beslår eller förfaller. Lagrådet förordar en åter
gång till det av beredningen använda ultrycket. 

29 § 

Andra stycket skall i fortsättningen ej avse inteckning enligt .JB, d. v. s. 
inteckning som beviljas i fast egendom eller i tomträtt eflcr ansökan av 
ägaren resp. lomlrättshavaren. För alt den åsyftade begränsningen av före
varande bestämmelses räckvidd skall framgå fordras strängt taget inte nå
gon ändring av det nuvarande uttryckssättet alt borgenär sökt inteckning i 
gäldenärens egendom. Enligt lagrådets mening kan det emellertid vara lämp
ligt att uttryckligen ange, alt bestämmelsen hädanefter endast gäller i 
fråga om inteckning i fartyg eller luflfarlyg samt företagsinleckning. Be
stämmelsen kan förslagsvis inledas pä följ ande sätt: "Om borgenär under 
ovan angiven tid sökt inteckning i gäldenären tillhörigt fartyg eller luft
fartyg eller i hans näringsverksamhet för fordran vid vars - - -." 

31 § 

Genom ändringarna i denna paragraf inrangeras under ålervinningsfal
len de fall - f. n. reglerade i 17 kap. HB - då förmånsrätt som vunnits ge
nom ulmälning förfaller på grund av konkurs. Ålervinning användes i KL 
som beteclming på etl rättsligt förfarande varigenom rällshandlingar och 
vissa därmed jämförliga åtgärder bringas att gå åter. Det ter sig därför i 
någon mån oegentligt att som ett återvinningsfall behandla frågan huruvida 
utmätning, som följts av konkurs innan den lett till betalning, skall ge för
mänsrätl i konkursen, även om det onekligen föreligger visst samband med 
den form av återvinning som hittills reglerats i förevarande paragraf. Det 
kan vidare anmärkas all avfallningen av de särskilda bestämmelserna i 33 § 
andra stycket och 35 §, vilka i likhet med :32 a § och 33 § första stycket är 



Kungl. JiaJ:ts proposition nr 20 år 1971 

avsedda att bli tillämpliga också i fråga om bortfall av förmånsrätt på 
grund av utmätning, passar mindre väl för delta fall. Vad som skigs i 3il § 
andra stycket gäller sålunda efter orden endast i vissa angivna situationer, 
då avtal, betalning, pantsättning och liknande skall gå åter, och 35 § är ut
formad mecl hänsyn till att· särskild återvinningstalan hittills alltid skolat 
väckas. 

Trots de invändningar som kan riktas mot förslaget i förevarande del 
anser sig lagrådet inte i nuyarande läge, när frågan om ny förmånsrätts
lagstiftning just förelagts riksdagen och viss reformering av KL:s bestäm
melser om bl. a. återvinning är att vänta inom nära framtid, böra yrka 
på någon ändring av vad som föreslås i denna paragraf. Lagrådet förut
sätter emellertid, att frågan om behandlingen vid konkurs av förmånsrätt 
som vunnits genom utmätning ägnas ytterligare uppmärksamhet vid det 
fortsatta arbetet med översyn av KL. 

33 § 

Sista punkten i andra stycket torde böra utformas i nära anslutning till 
vad som föreslagits beträffande 29 § andra stycket. 

70 § 

De föreslagna bestämmelserna i tredje och fjärde slyckena tar sikte på 
att egendomen skall siiljas på auktion. Hur det i där angivna hänseenden 
skall förfaras om underhandsförsiiljning enligt FfL äger rum lämnas öp
pet. Detta torde dock ej vålla någon olägenhet. I praktiken finns det knap
past anledning att räkna med att underhandsförsäljning enligt FfL blir ak
tuell i fråga om egendom som hör till konkursbo. 

71 § 

Sjätte slycket skall enligt förslaget iindra~ så, all vad som föreskrives om 
försäljning av gäldenären ti1lkommande rätt till andel i inteckning i hans 
fasta egendom utgår. Ändringen beror på alt sådan riitt i fortsiitlningen ej 
skall kunna brytas ut och siiljas. Motsvarande ändring torde höra vidtagas 
i 73 § andra stycket. 

195 § 

Enligt det nya försla stycket skall i KL med panträtt i fasl egendom lik
ställas särskild förmånsrätt som på annan grund gäller i egendomen. I mo
tiven anges att härvid mena:~ sådan förmånsrätt som avses i 6 § 1 resp. 7 § 
1 och 2 FRL och som skall gälla i fast egendom resp. tomträtt. Särskild för
månsrätt enligt FRL:s terminologi kan emellertid vinnas i fast egendom eller 
tomträtt även genom utmätning (se 8 § FRL). Lagtexten har alltså fått vid-
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sträcktarc avfatlning i.in som är avscLL. Lagrådet vill föreslå att bestäm
melsen får den lydelsen, att vid tillämpning av lagen med panträtt i fast 
egendom likställes annan särskild förmånsrätt som gäller i egendomen och 
ej grundas på utmätning. 

övergångsbestämmelserna 

Hänvisningen i punkten 3 till 31 § JP skall med hänsyn till paragrafin
delningen i .TP enligl prop. 19i0: 145 iindras till :~4 §. 

övergångsbestämmelsen i punkten 4 om tillämpning av äldre lydelse av 
29 och 33 §§ synes höra ji.imkas med hänsyn till den möjlighet som borge
när har enligt 61 § tredje stycket .JP att iiven cfler den 1 januari 19i2 söka 
inteckning i fast egendom på grund av fordringshandling med di.irå före 
nämnda dag tecknat inteckningsmedgivandc. Besli.immelsen bör ha det in
nehållet, alt äldre lydelse av paragraferna skall tilli.impas, niir borgenär 
sökt inteckning i fast egendom på grund av medgivande som li.imnats före 
ikraflträdandet. 

Förslaget till lag om exekutiv försäljning av luftfärtyg m.m. 

Lagrådet: 
1 och 2 §§ 

I likhet med vad lagrådet föreslagit betriiffande 2 § FfL torde 2 § i före
varande lag kunna utgå. För undvikande av omnumrering av de följande 
paragraferna kan lämpligen 1 § andra stycket i del remitterade förslaget få 
bilda 2 §. 

4 § 

Paragrafen innebär i jämförelse med den nuvarande bestiirnmelsen i 87 § 
2 mom. UL en utvidgning av utlösningsrätten så till vida alt sådan rätt 
skall tillkomma inte bara borgenär utan också annan vars rätt kan vara 
beroende av den utmätta egendomens försäljning. Då LfL i övrigt inte tar 
hänsyn till andra rättsägare iin horgcni.irer (jfr däremot, såvilt angår ut
fändska luftfartyg, 1955 års konvcnlionslag), kan lämpligheten av denna 
utvidgning möjligen ifrågasfrllas. Någon ol::igenhet torde dock knappast 
kunna uppkomma genom att exempelvis nyttjanderi.ittshavare får utlös
ningsrätl, fasti.in han i övrigt inte behandlas som sakiigare vid försälj
ningen. 

9 § 

I tredje stycket torde hi.invisningarna till 10-17 §§ och 18 § kunna utgä. 
(jfr lagrådets yltrande vid 24 § FfL). 

19t Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 20 



566 Kungl. Maj:ts proposition nr 20 år 1971 

10 § 

Förslaget innebär, att vid exekutiv försäljning under konkurs skall i sak
ägarförteckningcn upptagas fordringar som i konkursen har förmånsrätt en
ligt 10, 11 eller 12 § FRL. Detta skall dock endast ske, om egendomen ock
så är utmätt. Anledningen till denna begränsning är tydligen den alt, om 
utmätning ej ägt rum, innehavare av dessa fordringar erhåller den betal
ning de kan bli berättigade till genom utdelning i själva konkursen. Att i 
sådant fall beakta fordringarna vid del exekutiva förfarandet skulle därför 
inte tjäna något iindamål men kunna verka onödigt tyngande på förfaran
det. Eftersom förmånsrätt på grund av utmätning går efter den förmåns
rätt som tillkommer dessa borgenärer (se 16 och 17 §§ FRL), måste ford
ringarna däremot, för den händelse utmätning ägt rum av den egendom 
som skall säljas exekutivt, upptagas i sakägarförteckningen för att borge
närerna före utmätningssökanden skall få betalning i den mån den kan 
utgå ur den exekutivt sålda egendomen. I och för sig skulle det dock inte 
vara behövligt att redovisa fordringarna i förteckningen, om utmätningen 
skett på begäran av någon som har förmånsrätt enligt 4 § första stycket 
FRL. Sådan förmånsrätt skall ju gå före de ifrågavarande borgenärernas. 
Att i enlighet härmed ytterligare begränsa skyldigheten att i sakägarför
teckningen upptaga fordringarna till fall, då egendomen är utmätt för 
oprioriterad fordran, kan med hänsyn till frågans ringa praktiska betydelse 
inte anses påkallat. 

Lagrådet utgår från att första stycket i fråga om utformningen anpassas 
efter 25 § FfL och hänvisar till vad lagrådet anfört vid nämnda paragraf. 

11 § 

I anslutning till vad lagrådet anfört i fråga om utformningen av 26 § 
tredje stycket FfL föreslås, att andra slycket i förevarande paragraf får 
innehålla att fordran upptages i förleckningen riven om den är beroende av 
villkor eller tvistig samt att, om inteckning iir sökt men ej beviljad, ford
ringen upptages med det företräde som tillkommer den, om inteckningen 
beviljas. 

17 § 

Enligt vad. som föreslås i femte stycket skall exekutivt såld egendom, se~ 
dan köparen bHvit berättigad alt komma i besittning därav, inte svara för 
annan skuld ån sådan som enligt 16 § fått innestå i avräkning på köpeskil
lingen. Att i detta sammanhang meddela en sådan bestämmelse är emeller
tid inte påkallat. Frågan ;'. vad mån egendom efter exekutiv försäljning 
häftar för gäld med särskild förmånsrätt i egendomen kan endast gälla 
fordringar för vilka borgenären åtnjuter luftpantrält eller förmånsrföt på 
grund av inteckning, och beträffande båda dessa slags fordringar finns rc-
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dan bestämmelser om verkan av exekutiv försäljning, nämligen i 11 kap. 
5 § luftfarlslagen och 25 § lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg. På 
grund av vad som nu sagts och då den i förevarande paragraf föreslagna 
bestämmelsen dessutom genom sin utformning kan ge anledning till miss
förstånd - n~irmare bestämt för det fall att auklionen överklagats men 
köparen med stöd av 25 § likväl tagit egendomen i besittning - hemställer 
lagrådet att bestämmelsen får utgå. 

18 § 

Lagrådel har vid 37 § FfL föreslagit viss begränsning i möjligheterna för 
sakägarna alt träffa överenskommelse om avvikelse från de legala auk
lionsvillkoren. :Motsvarande begränsning bör införas i förevarande paragraf. 
Begränsningen bör anges avse, förutom erliiggande av handpenning och den 
återstående kontanta köpeskillingen, köparens rält att komma i bcsiltning 
av den sålda egendomen. 

20-25 §§ 

I anslutning till vad som anförts vid 40-43 §§ FfL föreslår lagrådet, att 
22 § andra stycket första punkten och 23 § tredje stycket får utgå, att 21 § 
första stycket införes såsom ett sista stycke i 20 § samt att såsom 21 § upp
tages bestämmelserna i 21 § andra stycket, 22 § försla stycket och andra 
stycket andra punkten samt 23 § första och andra styckena. I 22 § kominer 
därvid endast tredje stycket alt kvarstå. Genom att 23 § blir ledig får 24 
och 25 §§ omnumreras till 23 och 24 §§. Förslagets 25 §, som alltså får be
teckningen 24 §, bör jämkas i enlighet med vad som föreslagits beträffande 
48 § FfL. Sista stycket i förslagets 24 § bör lämpligen överföras till den föl
j ande paragrafen. 

övergångsbestämmelserna 

Punkten 2 torde böra ulformas på samma sätt som lagrådet föreslagit i 
fråga om första stycket i det remitterade förslagets punkt 2 i övergångsbe
stämmelserna till FfL. 

Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

Lagrådet: 

Genom införandet av möjligheten till exekutiv underhandsförsäljning av 
fastighet blir det nödvändigt att i 6 kap. JB ange i vad mån en sådan för
säljning inverkar på den sålda fastighetens inteckningsförhållanden. Lag
rådet, som inte har något att erinra mot vad det remitterade förslaget i sak 
innehåller i detta hänseende, finner det inte lämpligt att, såsom föreslagits, 
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låta 15 § reglera verkningarna av underhandsförsäljning utan anser den be
hövliga regeln böra placeras i omedelbar anslutning till övriga, i 12 och 
13 §§ upptagna bestämmelser om när inteckning helt eller delvis blir utan 
verkan till följd av exekutivt förfarande. Lagrådet vill föreslå, att 6 kap. 
15 § behålles i oförändrad lydelse enligt prop. 1970: 20 och att som ett nytt 
tredje stycke i 6 kap. 12 § upptages en bestämmelse med det innehållet att, 
om fastighet .säljes exekutivt under hand, inteckning i fastigheten är utan 
verkan till belopp som ur medel, vilka influtit genom särskild försäljning 
av tillbehör, utfallit på pantbrevets belopp. 

Beträffande 19 kap. 21 § vill lagrådet anmiirka, alt del ej år behövligt all 
särskilt nämna det fallet alt fordran faslslällts att utgå med siirskilcl för
månsrätt i fast egendom, eftersom detta fall enligt 77 a § UL i föreslagen 
lydelse är likställt med att utmätning skelt. Att detta fall särskilt nämnes 
kan snarast föranleda missförstånd med hiinsyn till den föreslagna avfatt
ningen av 8 kap. 15 §. Orden "eller fordran fastställts alt utgå med särskild 
förmånsrätt i sådan egendom" bör därför utgå. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet: 

Förslagen lämnas utan erinran. 
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Utdrag av protokollet över justititieärenden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet på Slocklwlms slott den 
29Januari1971. 

Närvarande: 

Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena N 11.ssoN, statsråden 
STn)i.NG, A~DERSSON, HoLMQVIST, AsPLING, SvE~-ERIC NILSSON, LUNDKVIST, 

GEI.JEH, l\h:nnAL, OnnxoFF, \V1c1nrAN, l\loBERG, LöFBERG, Lmnm1. 

Chefen för justilicdepartcmcntct, statsrådet Geijcr, anmäler efter gemen
sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets utlåtande över 
förslag till 

1) lag om exekutiv försäljning av fast egendom, 
2) lag om ändring i ulsökningslagcn (1877: 31 s. 1 ), 
3) lag om ändring i lagsökningslagcn ( 1946: 808), 
4) lag om ändring i riillcgångshalkcn,_ 
5) lag om ändring i konkurslagen (1921: 225), 
()) lag om ändring i ackordslagen, 
7) lag om exekutiv försäljning av luftfarlyg m. m., 
8) lag om ändring i lagen ( Hl55: 2W) i anledning av Sveriges tillträde till 

1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfar-
tyg, 

!)) lag om ändring i förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsökningsla
gens ikrafltrii<lande och vad i avseende därå iakttagas skall, 

10) Jag om tindring i jordabalken. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 
Lagrådets granskning har inte lett till förslag om sakliga i:irnlringar av 

större betydelse. Däremot har lagrådet förordat åtskilliga redaktionella änd
ringar och en viss omdisposition av lagtexten. Lagrådets anmärkningar be
handlas i fortsättningen med utgångspunkt i lagtextens paragrafnumrering 
i de remitterade förslagen. I den mån anmärkningar som framförs av lag
rådet eller flertalet lagrådsledamöter in le berörs ansluter jag mig till vad 
som anförs. 
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Förslaget till lag om exekutiv försäljning av fast egendom 

Enligt 2 § första stycket i 1]et remitterade förslaget skall vad i lagen sägs 
om ulmält fast egendom i tilliimpliga delar gälla även när fast egendom skall 
säljas under konkurs. Lagrådet anser att detta stycke såsom överflödigt kan 
utgå .. Jag delar inte lagrådets uppfattning i det avseendet. Bestämmelserna i 
lagen tar sikte på försäljning av utmätt fastighet och innehåller därutöver 
vissa föreskrifter som enbart avser försiiljning av fastighet under konkurs. 
Det är med hiinsyn härtill Himpligt att det genom en siirskild best::immclse 
klarliiggs att lagen i sin helhet i tillämpliga delar gäller vid exekutiv försälj
ning under konkurs, oavsett om försäljningen sker på begäran av konkurs
förvaltaren eller till följd av att fastighet som hör till konkursbo iir utmätt. 
Föreskriften i det nämnda stycket bör därför behållas. 

Jag delar lagrådets mening att bestämmelsen i 71 § i det remitterade för
slaget kan överflyttas till 2 §. 

Tre ledamöter av lagrådet :;äller i fråga om del är påkallat att, som skett i 
4- § andra stycket i det remitterade förslaget, åliigga utmälningsgäldenären 
atl överlämna obehlnade pantbrev till överexekutor (öE). Ledamöterna vän
der sig också mot den härtill anslutande föreskriften att pantförskrivning 
av överlämnat pantbrev inte får ske utan öE :s tillstånd .. Tag vill under
stryka all de nämnda bestämmelserna bl. a. syftar till alt hindra att fastig
hetsägaren., genom alt under det exekutiva förfarandet förfoga över pant
brev som han innehar, försvårar förfarandet. Det hör också framhållas att 
de föreslagna bestämmelserna gör del möjligt alt ta om hand nya pantbrev 
som utfärdas efter utmätningen. Syftet med bestämmelserna är emellertid 
också att obelånade pantbrev skall finnas tillgängliga vid försäljningen. För 
elen nye ägaren kan det uppenbarligen i många fall vara av vikt att han 
omedelbart har tillgång till sådana pantbrev för belåning och att det är 
klarlagt var pantbreven finns. I detta avseende utgör bestämmelserna i 22 
kap. 5 § lt·edje stycket JB inte någon fullgod ersättning, eftersom de inne
bär att redan utfärdat pantbrev först efter förfarande inför inskrivnings
myndigheten kan ersättas med nytt pantbrev. Slulligen vill jag framhålla 
att det när fastighet har utmätts knappast kan anses som ett oherättigat 
ingrepp i fastighclsiigarens riilt att utnyttjandet av obelånaue pantbrev sker 
under öE:s kontroll. Enligt min mening bör bestämmelserna i '1 §andra styc
ket i det remitterade förslagc t alltså kvarstå. 

I fråga om 5 § anför lagrådet att föreläggande för den som påstår bättre 
rätt till uhnält fastighet att väcka talan vid domstol skall föregås av viss 
pri)vning och alt det mot bakgrund härav inte synes vara påkallat att, som 
skett i sista stycket, generellt uppställa kravet att tvist som rör fastigheten 
skall vara av viisentlig betydelse för alt den skall hindra försiiljning av fastig
heten. Lagrådet anser sålunda att utgången av LYist som avser sjfrlva faslig-
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heten alltid bör avvaktas innan försäljning sker. I anslutning hiirtill vill jag 
framhålla att tvist som rör själva fastigheten inle alltid är av sådan bety
delse att den bör hindra att fastigheten säljs. Tvisten kan sålunda gälla 
mindre väsenlliga delar av fastigheten, såsom en viss äga, andel i samfällig
het eller liknande. Enligt min mening bör det därför inte ställas upp något 
ovillkorligt förbud mot försiiljning så snart tvisten rör sjiilva fastigheten. 
Liksom när det giiller pågående tvist om tillbehör till fastighet bör från fall 
till fall prövas om tvislen är av sådan belydelse för fastighetens värde alt fas
tigheten inte bör säljas innan tvisten avgjorts. Uppenbart är därvid att tvist 
som rör fastigheten i dess helhet antid måste medföra uppskov med försälj
ningen. På grund av det anförda bör del remillerade förslaget i angiven del 
inte frångås. Jag kan inte heller ansluta mig till lagrådets förslag till omredi
gering av paragrafen . .Jag anser sålunda att regeln angående särskild försälj
ning av tillbehör, varom råder tvist (14 § tredje slycket i det remitterade 
förslagctl, hör ha sin plats i det avsnitt som behandlar försiiljning av fastig
hetstillhehör. 
· Föreskriflen i 6 .§' första stycket tredje punkten innebär att öE som ank
tionsvillkor kan ange att växande gröda eller annan s. k. naturlig avkastning 
av faslighelen skall ingå i försäljningen. Elt sådant förordnande innebiir att 
fastighetsägaren fråntas den rält alt tillgodogöra sig avkastningen iivcn un
der I iden mellan auktionen och köparens tillträde som han annars har enligt 
förslaget. Enligt min mening kan en såthm föreskrift vara förenad med prak
tiska fördelar. Den kan också, när det gäller viixande gröda, sägas stå i över
ensstiirnmelse med nuvarande regel i 124 § utsökningslagen (UL) som inne
bär alt sådan gröda på auktionen skall ropas ut samtidigt med faslighelen. 
Jag delar sålunda inte den av tre ledamöter av lagrådet framförda uppfatt
ningen atl elen niimrnla föreskriften bör utgå. 

I anslutning till 1G .§' ultalar sig lagrådet om vad denna paragraf och 6 kap . 
.JB innebär i fråga om möjligheterna för horgeniir, som för sin fordran har 
pantriitt i fastighet, att i samband med utsökning avstå från belalning utan 
att delta inverkar menligt på panlrällen. Den utformning av paragrafen som 
förordas hiinger samman med vad lagrådet sålunda anför. Lagrådets utform
ning av paragrafen föranleder erinran från min sida bara såvilt avser tredje 
punk.Len i första stycket. Liksom i det remitlerade förslagets tredje punkt 
regleras här särskilt avstående från betalning ur tillbehörsmedel av den som 
har fordran med panlrält på grund av gemensam inteckning. Enligt min me
ning hör regeln klarare iin den gör i lagrådets ulformning anknyta till hc
stiimmelsen i försla stycket andra punkten i lagrådets förslag alt avstående 
från betalning ur tillbehörsmedel kan ske utan att delta minskar borgenä
rens riitt i fastigheten i övrigt. Jag förordar sålunda att regeln ges den inne
börden att avstående när fråga iir om borgenär med panlriitt på grunq av ge
mensam inteckning inte får ske under annan förutsättning än att samtycke 
Ei.mnals av vissa angivna rällsiigare. Härigenom görs det klart att sådan bor-
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genär inle kan påverka fördelningen av tillbehörsmedel genom att avstå från 
betalning, om inte angivna samtycken har företetts. I övrigt ansluter jag mig 
till lagrådets förslag och vad lagrådet uttalar i anslutning till dem. 

I fråga om 24-tJ1 §.~ föroedar lagrådet vissa redaktionella iindringar. En
ligt lagrådet bör avsnittsrubriken "Sakiigarförteckning", som i del remitte
rade förslaget står före 25 §, placeras före 24 §. Vidare föreslår lagrådet alt 
efter förslagets 31 § införs en ny paragraf som ansluter till innehållet i 37 § 
samt att ledigt numn11.~r för denna nya paragraf skall erhållas genom omdis
ponering av bestiimmelserna i 27 och 28 §§. Den förordade omdisponeringen 
innebär all den besfanunclsc som har tagits upp i 28 § förs in som elt andra 
stycke i 27 §. Förslaget är fö!'enat med vissa fördelar och bör kunna beaktas. 
Emellertid bör 28 § i del remitterade förslaget lämnas oföriindrad och plats 
för den nya paragrafen i sfallet beredas genom att föreskriften i 29 § i det 
remitterade förslaget förs in som ett sista stycke i 27 §. I enlighet härmed 
hör det remitterade förslagets 30 och 31 §§ betecknas 29 resp. 30 § och den 
nya paragrafen föras in som 31 §. 

Vad lagrådet i anslutning till ,'JO.~ i det remitterade förslaget anför beträf
fande behållen avkastning och andra eventuellt tillgiingliga medel än tillbe
hörsmedel ger inte anledning till erinran från min sida. I fråga om sist
nämnda paragraf, som i det föregående förordats få beteckningen 29 §, före
slår lagrådet vidare att en föJ'eskrift Las in som i det remitlerade förslaget har 
sin motsvarighet i 32 § andra slyckel. Som framgår av vad jag i det följande 
anför i anslutning Lill 32 § godlar jag lagrfölels förslag i det avseendet. 

Enligt min mening är det av betydelse för spekulanter på fastigheten att 
det i sakägarförleekningen i förekommande fall erinras om den räll till för
längt avtal eller skadestånd som enligt lag - i första hand enligt .Jll -- till
kommer nyttjanderällshavare, om han blir uppsagd med anledning av att 
fastigheten siiljs. Jag kan därför inte biträda lagrådets uppfattning alt första 
punkten i 31 §'i det rerniller:1de förslaget (30 § enligl vad som förordats i del 
föregående) bör utgå. Med anledning av vad lagrådet ullalar hör framhållas 
att avsikten inle iir all en utförlig redogörelse bclri:iffarule bestämmelsernas 
innehåll skall lämnas. A andra sidan bör erinringen inte vara så substanslös 
att den framstår som meningslös. )fin avsikt är atl i samband med utarbe
tandet av tillämpningsföreskrifler överväga anvisningar i detta avseende. Jag 
vill inte motsätta mig alt beslämnielsen kompletteras enligt lagrådets i andra 
hand framförda förslag. Vad en ledamot av lagrådet har anfört i cll särskill· 
yttrande i anslutning till förevarande paragraf återkommer jag till vid be
handlingen av 36 ~. 

Föreskriften i .'12 §första stycket i det remitterade förslaget bör komplelle
ras i enlighet med lagrådets förslag. I andra stycket i sislni:imnda paragraf i 
del remillerade förslaget har tagils upp en bestämmelse enligt vilken förhan
denvaron av fordran som gäller i andel av fastigheten inte får hindra försälj
ning, om köpeskillingen förslår till betalning av någon del av exekulionsford-
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ringen. I det remitterade förslaget har bestämmelsen sålunda den innebör
den att fordran som gäller i andel och har bättre rätt än exekutionsford
ringen faller inom skyddsbeloppet men inte alllid behöver vara läckt för all 
försäljning skall få ske. Denna utformning av bestämmelsen är förenad med 
fördelar när det gäller upprättandet av sakägarförleckningen och besliim
mandel av skyddsbcloppet. Som lagrådet påpekar ger bestämmelsen emeller
tid inlc någon direkt vägledning för bestämmandet av lägsta budet. Mot be
stämmelsen kan också anföras att den innebär alt fordran kan ligga inom 
skyddsbeloppet utan att vara skyddad i den bemärkelsen alt den skall vara 
läckt för att försäljning skall få ske. Mot bakgrunden hiirav är jag beredd att 
ansluta mig till lagrådels mening atl bestämmelsen biir ersättas av en särbe
slämmelse rörande beräkning av skyddsbeloppet i fall då det finns fordran 
som gäller endast i andel i fastigheten och har bällre rätt än exckulionsford
ringcn. En sådan bestämmelse bör kunna utformas på sätt lagrädet föror
dar. Som framgår av det föregående anser jag alt bestämmelsen hör fä sin 
plats i 2!) § andra stycket. Mol vad lagrådet anför i anslutning till sitt förslag 
har jag inte något att erinra. 

De i 33 .§'tredje stycket intagna bestämmelserna om talan mot överexeku
tors beslut i fråga om förbehåll av rättighet anger vilka rällsiigare som är 
bundna av sådant beslut och är sålunda inte att se enbart som fullföljdsrcg
ler av sedvanlig art. Med hänsyn härtill och till det förhållandet att bestäm
melserna naturligt knyter an till reglerna i andra styekel om förutsiittning
arna för all beslut skall kunna meddelas anser jag mig inte kunna biträda lag
rådets mening att de skall sammanföras med övriga bestämmelser om över
klagande som tagits upp i det remillerade förslaget. 

Lagrådet förordar att andra ledet av punkten 4 i första stycket av 3.1 .§' så
som överflödigt skall utgå. ,Jag ansluter mig Lill lagrådets uppfatlning i det 
avseendet. Härutöver förordar lagrådet en annan lagteknisk utformning av 
de regler som denna paragraf innehåller. Enligt min mening blir reglerna 
mer överskådliga om huvudmönstret i det remitterade förslaget behålls. Där
emol anser jag all reglerna i viss utsträckning bör omarbetas redaktionellt 
med utgångspunkt från lagrådels förslag. 

Som lagrådet uttalar innekir beslänunelsen i 36 § första stycket andra 
punklen alt medgivande all ta vård om egendomen redan före lilltriidesdagen 
kan lämnas först sedan inrop på auktion frgl rum. Från den synpunkten är 
det, som lagrådet också påpekar, inte fråga om ett försäljningsvillkor i egent
lig mening. Eftersom möjligheten att i förtid ta vård om den faslighet som 
skall bjudas ut på auktionen i många fall är av betydelse för spekulanterna, 
iir del emellertid enligt min mening naturligt att angivande[ av den lagliga 
lilltriidesdagen i sakägarförleckningen innefattar en erinran om denna möj
lighet (jfr 30 § första stycket i det remitterade förslaget). l\Icd hänsyn härlill 
finner jag det ltimpligt att den nämnda bestämmelsen har sin plats i anslut-
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ning till regeln om den lagliga tillträdesdagen.Lagråclets förslag till omplace
ring av bestämmelsen kan jag alltså inte ansluta mig till. 

Tre ledamöter av lagrådet hemsfäller att bestämmelserna i 36 § andra styc
ket får utgå. Vad som har anförts i anslutning därtill ger mig anledning att 
frmnhålla följande. Förordnande enligt 8 eller 9 § gäller fram till den dag då 
köparen har blivit berättigad tillträda fastigheten. Under den tid sådant för
ordnande gäller uppbär öE eller sysslomannen sådan s. k. civil avkastning 
av fastigheten varom här är fråga. I den mån avkastning faktiskt uppbärs 
före auktionen bör den redovi1sas i sådan tid att den kan tas i beaktande vid 
upprällande av sakägarförteckningen (jfr 10 §). Ett förordnande enligt 36 § 
andra stycket andra punkten innebär att avkastning som öE eller syssloman 
uppbär efter auktionen tillkommer köparen sedan han rättsligen tillträtt fas
tigheten. Förordnandet innebår emellertid också att avkastning som skulle ha 
uppburits av öE eller syssloman men som inte har flutit in tillkommer köpa
ren. Som framgår av rcmissprotokollet medför detta att öE befrias från upp
giften att efter auklion driva in arrendeavgifter, hyror o. d. Detta gäller oav
sett om utestående fordringar belöper på tiden före eller efter auktionen. En 
fördel utöver den nu nämnda är alt avkastning som har förfallit före till
triidesdagen men som flyter in först därefter, om ett förordnande som det 
nämnda har getts, inte behöver föranleda komplikationer såsom förnyat för
delningssammanträde m. m. Vad jag nu anfört ger vid handen alt jag inte 
kan ansluta mig till uppfallningen att bestämmelserna i 36 § andra stycket 
hör utgå. I enlighet med vad som antyds i lagrådsprotokollet finner jag emel
lertid att regeln i första punklcn i stycket kan ges den utformningen alt ifrå
gavarande medel kan förordnas skola tillkomma köparen sedan han tillträtt 
fastigheten, varmed då avses den dag då han blivit hcrältigad alt tilltriida 
denna (jfr 46 §). Uppenbart är atl frågan huruvida förordnande som här av
ses skall meddelas bör tas upp Lill behandling på bevakningssammanträdct 
och alt det, om förordnande ges, vid auktionen klarl bör anges som ett köpe
villkor att avkastning skall tillkomma köparen. Alt - som en ledamol av lag
rådet förordar i anslutning till 31 § i det remitterade förslaget - i lagen 
ange alt det i sakiigarförteckningen skall erinras om ell givet sådant förord
nande finner jag inte nödvi:indigl. 

Vad lagrådet förordar rörande utformningen av 37 .§'vill jag inte motsätta 
mig .• Tag vill framhålla att formuleringen av första stycket inte kan anses 
utesluta att avvikelse sker frfi.n de legala auklionsvillkoren på hcgiiran av en 
sakiigarc, om ingen annans riill berörs av avvikelsen eller om de sakiigare vil
kas rätt kan beröras liimnar sitt samtycke till denna. 

Lagr:°tdets förslag till redaktionella iindringar i 39 .§'andra och fjärde styc
kena anser jag höra godtas. Däremot kan jag inte ansluta mig till förslaget 
att bestämmelserna om handpenning i 41 § andra stycket i det remitterade 
förslaget flyttas till förevarande paragraf. Bestämmelserna i det avseendet 
bör enligt min mening såsom i det remitterade förslaget ha sin plats i an-
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slulning till huvudregeln beträffande erläggande av handpenning vid inrop 
(jfr 41 §). 

I fråga om bestämmelserna i 40-43 §§ förordar lagrådet en betydande om
disponering. Detta föranleder mig att beträffande uppläggningen i det remit
terade förslaget av bestämmelserna i paragraferna påpeka följande. I 40 § har 
tagits in bestämmelser rörande den prövning som skall äga rum innan inrop 
på auktion får godtas. 41 § upptar regler om betalning av handpenning och 
köpeskilling. I 42 § har sandals beslänunelser som reglerar förfarandet när 
en hållen auktion inte har lett till godtagbm·t inrop eller inrop som har skett 
på auktion har blivit ogiltigt. 43 § innehåller reglerna om vad inropare får 
vidkännas, om han inte fullföljer sitt inrop genom att i rätt lid erlägga köpe
skillingen. Enligt min mening kan sädana anmärkningar inte riktas mot 
denna uppliiggning att den nu bör frångås. Den förordade omdisponeringen 
bör sålunda enligt min mening inte genomföras. Som jag nyss antydde anser 
jag att bestämmelserna om handpenning vid successiva utrop i fall som avses 
i 39 § bör stå kvar i 41 § andra stycket. Vad som i 42 .§ tredje slycket första 
punkten sägs om motsvarande tillämpning av 18-41 §§ fyller funktionen att 
ange att man, när ny aktion skall hållas, med den modifikation som följer av 
styckets andra punkt får iaktta det förfarande som tillämpades beträffande 
föregående auktion. Enligt min mening kan delta inte anses som så själv
klart att hänvisningen, som lagrådet förordar, bör utgå. Däremot <klar jag 
lagrådets uppfattning, att hänvisningen i 43 sisla stycket kan utgå . .Jag 
förordar härutöver vissa redaklionella iindringar av de olika bestämmelserna 
i förevarande paragrafer. 

Som framgår av vad jag har anfört i anslutning till :rn ~ kan jag in le bi
träda lagrådets mening att en bestämmelse motsvarande första st~·ckct andra 
punkten i niimnda paragraf skall föras in i första stycket av 4.() §. 

Lagrådet hemställer att den i 46 § första stycket upptagna bestiimmclsen 
beträffande inroparens ansvar för iigares förpliktelser skall utgå och ersiittas 
med en hesliimmelsc i 47 §sista stycket om alt köparen har all uppfylla tidi
gare i:igares åligganden mot riittighctshavarcn i elen mån de skall fullgöras ef
ter det att han blivit heriittigad att tillträda fasligheten. Enligt min mening är 
det en fördel alt del, som i del remillcrade förslaget, finns en generell regel 
som klarliigger att det i fråga om köpares ansrnr för iigares skyldigheter iir 
tillträdesdagen och inte auktionsdagen som är avgörande .. Jag hitriider diirför 
inte lagrådels mening att regeln i 46 § första stycket hör C'rsätlas med en be
stämmelse som enbart tar sikte på köparens ansvar för ägares förpliktelser 
gentemot rättighetshavare. Jag anser sålunda att det remitterade förslaget i 
nämnda avseende bör vidhållas. l\led anledning av vad lagrådet anfört vill 
jag framhålla att hiinvisningcn i 7 kap. 17 § Lredje stycket .JB diirmcd kom
mer atl avse, förutom 47 §,också 46 § försla slyckel andra punkten . 

. Jag ansluter mig till vad lagrådet anfört i anslutning till 4-7 .§fjärde stycket 
i det remitlerade förslaget. Delta stycke bör alltså utgå. 
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I fråga om bestämmelserna i l,.!J-fj5 .§§, som avser gemensamt intecknade 
fastigheter, förordar lagrådet vissa förtydliganden. Vad lagrådet i del avseen
det utlalar beträffande 4B § andra stycket, 50 ~. 52 § första stycket punkten 4 
och 55 § första stycket föranleder inte någon erinran från min sida och bör 
sålunda enligt min mening h~aktas. Lagrådet förordar också att beshimmcl
scn i 51 § får utgå. Som lagrådet framhåller bör del utan särskild föreskrift 
därom stå klart all, vid fiirsiiljning av gemensamt intecknade fastighclcr, på 
bevakningssammantriidct m[1sle behandlas hur utrop skall äga mm och de 
frågor som hänger samman <Jliirmed. Jag kan alllså ansluta mig lill lagrådcls 
mening också i den delen. Enligt 54 § första stycket i det remilleradc försla
get skall vid särutrop av gemensamt intecknade fastigheter, om annat inte 
avtalas mellan inroparen och borgenären, såväl fordran som iir förenacl med 
panträtt på grund av gemensam inteckning som annan med panträtt förenad 
fordran betalas kontant. Även om denna regel har fördelen alt vara enkel alt 
tillämpa i de komplicerade siluationcr som kan uppkomma vid försiiljning av 
gemensamt intecknade fastigheter, vill jag inte motsätta mig den återgång 
till giillande riitt, som lagrådet förordar, och all regeln om kontantbetalning i 
de avsedda fallen sålunda begränsas till fordran som är förenad med panträtt 
på grund av gemensam inteckning. Lagrådet föreslår också omfallande änd
ringar i fråga om den redaktionella utformningen av avsniltet om gemen
samt intecknade fastigheter. Jag anser atl lagrådets förslag i den delen hör 
följas. 

Vad lagrådet anfört beträffande bestämmelserna i fj6 .§ ger inte anledning 
till någon erinran från min :;ida .. Tag godtar också lagrådets förslag om ut
formningen av dem. 

I :)7-()1 .§.§ i del rem.illernde förslagd ges bestfönmelserna om under
handsförsäljning av fastighet. Med anledning av vad som vid Iagrådsgransk
ningen har uttalats beträffande <lem vill jag framhälla följande. I samhand 
med remissen till lagrådet g:1v jag, liksom lagberedningen i sill hetiinkande, 
uttryck för uppfattningen att försäljning under hand av fastighet hör kunna 
komma i fråga i fall då den exekutiva försäljningen rättsligt setl framstår 
som enkel och då förhållanclena iiven i iivrigt iir okomplicerade. Jag gav 
också uttryck för uppfattningen att försiiljning på auktion även i fortsätt
ningen får ses som det normala sättet för försäljning av utmätta fastigheter. 
En ledamot av lagråclet förordar jiimkningar i de föreslagna reglerna i syfte 
att åstadkomma alt denna försiiljningsform kommer lill anYiindning i högre 
grad än vad som kan framgil av mina uttalanden och utformningen av reg
lerna. Vad som anförts i det avseendet ger mig inte anledning att frångå den 
grundinstiillning som jag givil uttryck för i remissprotokollct. .Jag vill emel
lertid framhålla all reglerna iir så nlformadc alt de formelll iippnar mö]Iig
het att genomföra undcrhandsförsiiljning i en vidare omfattning. I den mån 
erfarenheter vinns av försiiljningsformcn kan sålunda användningsomr{ulel 
successivt vidgas. Vidare vill jag i anslutning Lill lagrå<lsgranskningcn under-
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stryka det allmiinna uttalandet i remissprotokollct om att iiven underhands
försäljning i princip är en exekutiv försiiljning. Innebörden härav är bl. a. att 
försäljning också i denna form innebär myndighetsntövning. Delta tar sig ut
tryck i all öE med lillämpning av föreskrifterna i lagen bestiimmer de villkor 
under vilka försiiljningen får ske. I del rcmiltcrade förslaget har i 58 § sam
lats de villkor som skall gälla för försäljning under hand. Enligt min mening 
iir det naturligt all dessa bestämmelser forlfarande iir samlade i en paragraf 
och alt denna paragraf, såsom i eld remitterade förslaget, avslutas med en 
erinran olll att öE har all fastställa försiiljningsvillkor som behövs utöver 
dem som särskilt har angeLLs. Fiirslagen Lill omredigering av hesliimmelserna 
i 5 7 och 58 § § kan jag alltså inle biLriida. 

Tre ledamöter av lagrådeL finner det vara önskviirt att det klart uttrycks i 
lagtexten att kiipeskillingen vid underhandsförsäljning måslc Hicka för
månsberältigade fordringar och kostnaden för förfarandet, i den mån inte 
borgenären kan få betalning ur andra tillgängliga medel eller avslår från för
månsriilt i fastigheten eller sökanden avstår från täckning av kostnaden för 
förfarandet. Vidare förordas en precisering av reglerna i 58 § första och and
ra styckena om kontantbetalning och om skyldighet för köparen alt svara 
för fordringar. Enligt min mening iir det inte nödviindigt att det på det föror
dade sättet ges en föreskrift om köpeskillingen. Del bör vara tillräckligL att, 
som i det remitterade förslaget, ange att köparen skall svara för de nämnda 
fordringarna och koslnaden, i den mån avstående från betalning inte sker el
ler tiickning kommer till stånd på annat siitt. Förslaget om vissa redaktio
nella ändringar av bcsliimmelserna i sistniinmda stycken i avsikt att preci
sera innebörden av dem finner jag emellertid, frånsett vissa jämkningar, 
böra genomföras .. Jag kan inte biLriicla uppfaltningen alt en uttrycklig be
stämmelse om lilllrädesdag bör föras in. Tilllrädesdag bör kunna bestfönmas 
fritt, speciellt med tanke på fall då fastighctsiigaren godkiint försiiljningen 
och köparen iir vederhåftig och solid, t. ex. en kommun. En följd av det nu 
sagda är att reglerna om betalning i 58 § fjärde stycket andra punk.len i det 
remiLtcradc förslaget biir stå kvar ulan ändring i sak. Förslaget att det i lagen 
skall tas upp en uttrycklig besLämmelse om atL köpehandling skall upprättas 
anser jag böra följas. Bestämmelsen bör kunna tas in som ett första stycke i 
59 §. Vid ularhetandet av lilliimpningsföreskrifter får niirmarc övervägas vad 
som biir föreskrivas bcLriiffande innehållet i köpehandlingen. Enligt min me
ning bör fi.irsäljning under hand mol iigarens vilja inte kunna ske i vidare 
mån än vad som framgår av 59 § i det remitterade förslaget och i motive
ringen till den där upptagna bestämmelsen. Påpekas kan att försiiljning un
der hand, som sker mot ägarens vilja, alltid kan överklagas och alt ett över
klagande kan medföra komplikationer i skilda hänseenden. Som jag nyss an
tydde anser jag att 58 §i huvudsak bör ha den ulformning som den har fått i 
det remitterade förslaget. Jag ansluter mig sålunda inte till uppfattningen att 
vissa av bestämmelserna bör föras över till 61 §. Jag anser inte heller att in~ 
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nehållet i sistnämnda paragraf bör iindras eller att ordningsföljden beträf
fande bestämmelserna bör kastas om. Föreskriflen i 61 § ger utrymme för 
nytt försök att sälja fastighet under hand, om tidigare sådant försök har 
misslyckats och nytt underha.ndsförfarande inte blir för tidsödande. 

Bestämmelserna i 62-70 .~·§ i förslaget har förts samman under rubriken 
"Försäljning av villkorlig rätt till fastighet eller av andel i fastighet". Be
stämmelserna i dessa båda aneenden har det gemensamt att de reglerar fall, 
då utmätning som rör fast egendom kan resultera i försiiljning i den ordning 
som gäller för utmätt rätlighel. .:\ven om det, som lagrådet päpekar, därut
över inte föreligger något direkt sakligt samband mellan de olika regelkom
plexen och inte heller är möjligt alt i större utsträckning reglera förfarandet 
gemensamt, anser jag alt nfönnda förhållande bör göra det möjligt att ha be
sUimmelserna intagna under den nämnda gemensamma rubriken. Till detta 
ställningstagande meclverkar alt jag, i motsats till lagrådet, anser alt också 
den allmänna, för de båda områdena gemensamma regeln i 62 .§ bör behållas. 
Denna regel fyller enligt min mening en funktion genom att klarliigga alt de 
regler om fastighetsförsäljning som tagits upp tidigare i lagen gäller i tillämp
liga delar i den mån avvikande bestämmelser inte ges i det aktuella avsnittet. 

Lagrådet föreslår vissa ändringar i 63 och fH § och i det sammanhanget 
också ett tillägg till 82 a §i eld remitterade förslaget till lag om ändring i UL, 
vilken paragraf innehåller hcsfämmelser som har samband med vad som fö
reskrivs i de båda nämnda paragraferna i här ifrågavarande lag. Den av lag
rådet som ett nytt 2 mom. i 82 a § UL föreslagna regeln avser alt utgöra en 
komplettering till vad som i det remitterade förslaget har tagits upp i 1 mom. 
Enligt min mening har sistnämnda mom. en sådan utfornmi.ng att den täcker 
de fall lagrådet åsyftar med kompletteringen. Förslaget i nu niinmd del kan 
jag sålunda inte bi.träda. Diiremot anser jag alt lagrådets förslag belriiffande 
6:3 och 64 § § i här ifrågavarande lag medför en förbättring som, trots att för
slaget beträffande 82 a § UL inte följs, med vissa jämkningar bör genomföras. 
De jämkningar i lagrådets förslag som jag förordar avser 63 § första stycket 
andra punkten och 64 § andra stycket tredje punkten. Bestämmelserna i 
dessa punkter bör, såsom i det remitterade förslaget, föi·as samman i 66 §. 
Jag föreslår vidare att i 64 § som ett tredje stycke tas in en bestämmelse 
som i det remitterade förslaget har sin motsvarighet i 70 §. Till detta åter
kommer jag i anslutning till :;;i.stnämnda paragraf. 

Vad lagrådet förordar beträffande utformningen av bestämmelserna för 
fall då andel i fastighet har u:Lmälls - vilka i det remitterade förslaget finns 
i 67-70 §§ - anser jag böra beaktas med den inskränkningen att jag inte 
biträder uppfattningen att första stycket i 68 § bör placeras som sista stycke i 
67 §. Enligt min mening bör stycket, med vissa redaktionella ändringar, stå 
kvar i 68 §. Härigenom kommer, liksom i det remitterade förslaget, 67 § att 
ange förutsättningarna för att hela fastigheten skall kunna dras in i förfa
randet och 68 § att avse fall då indragnfog har beslutats. 
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Den i 70 § i det remillcrade förslaget upptagna regeln att öE, när försälj
ning som avses i 64 § har skett, skall utfärda köpebrev kritiseras av lagrådet. 
Syftet med förcskriflen är alt förvärvaren med en av öE ulfärdad handling 
skall kunna styrka sitt förvärv utan alt behöva anskaffa auktionsprotokoll 
och lagakraftbevis eller andra handlingar. En föreskrift som tillgodoser detta 
syfte anser jag lämplig. Mot bakgrunden av vad lagrådet uttalar förordar jag 
emellertid att föreskriften placeras som ett sista stycke i 64 § och får den ut
formningen att öE, niir försiiljning har skett enligt första stycket i paragra
fen, under angivna förutsättningar skall utfärda köpehandling. 

Det sist sagda innebär att jag ansluter mig till lagrådets mening att 70 § 
bör utgå. Eftersom jag i det föregående i enlighet med förslag av lagrådet har 
förordat att innehållet i 71 §flyttas till 2 §,får detta till följd att 72-74 §§i 
det remitterade förslaget i stället ,får betecknas 70-72 §§. 

Av vad jag anförde i anslutning till 33 §framgår all jag inte biträder lagrå
dets uppfattning att bestämmelserna i tredje stycket i paragrafen skall föras 
över till 73 §i det remitterade förslaget. 

Lagrådets förslag beträffande punkterna 1-3 i övergångsbestämmelserna 
och vad som från lagrådets sida framförs i anslutning till dem föranleder 
inte någon erinran från min sida. Förslagen bör sålunda enligt min mening 
följas. Jag delar däremot inte lagrådets uppfattning att pzmklcn 8 bör fogas 
till punkten 6. 

Förslaget till lag om ändring i utsökningslagen 

Som framgår av vad jag i det föregående har anfört i anslutning till 63 och 
64 §§ i förslaget till lag om exekutiv försäljning av fast egendom delar jag 
inte lagrådets uppfattning att i 82 a §skall inskjutas ett nytt moment. 

Lagrådet förordar att det i 91 a § 3 mom. anges, att föreläggande som avses 
i momentet skall meddelas endast om skäl föreligger därtill. Enligt lagrådets 
mening bör vidare bestämmelsen i andra punkten i samma moment utvidgas 
till att avse pantförskrivning. Jag vill inte molsälla mig lagrådets förslag i 
dessa avseenden. Jag anser också alt momentet, frånsett viss jämkning av in
ledningsorden, kan ges den utformning som lagrådet föreslår. 

I fråga om 20_9 och 213 §§förordar lagrådet vissa ändringar. I sakligt hän
seende avviker lagrådets förslag från del remitterade förslaget endast såvitt 
avser föreskriften i 209 § att öE:s utslag i vissa fall skall översändas till part. 
I övrigt innefattar lagrådets förslag redaktionella ändringar i avsikt att för
tydliga bestämmelserna. Jag anser att lagrådets förslag i nämnda avseenden 
bör beaktas. Jag "\ill i sammanhanget erinra om att fullföljdsbestämmclserna 
i UL i sin helhet kommer att bli föremål för översyn under pågåclHle arbete 
på en ny utsökningsbalk. 



580 /{ungl. Ma}:ts proposition nr 20 år 1971 

Förslaget till lag om ändring i lagsökningslagen 

Lagrådet föreslår vissa redaktionella ändringar i 1 och 3 §§. Jag anser alt 
lagrådels förslag i:ir ägnade att förtydliga bestämmelserna och förordar 
därför alt förslagen följs. Jag kan också ansluta mig till lagrådets förslag att 
en formell ändring genomförs i 2 §. 

Jag vill understryka, att de iindringar som sålunda föreslås inte i något av
seende innchiir all del remillcrade förslagel frångås i sak. Vad som vid re
missen till lagrådcl uttalades i anslutning till ändringarna gäller alltså även 
om den förordade omredigeringen sker. Särskilt bör framhållas att iindringen 
i 2 § inte medför någon avvikelse från vad jag vid remissen ultaladc i fråga 
om vilka handlingar som borgeniircn skall förete när betalning söks ur fast 
egendom på grund av panträtt. Ändringen i 2 § avser att klarlägga alt bevis 
om panträttsupplåtclsen skall företes, om pantförskrivningen inte har skett i 
det skriflliga fordringshevisel. Pantbrev behöver endast företes, om panträt
ten bestrids under förfarandet. 

Förslaget till lag om ändring i konkurslagen 

Lagrådets förslag belräffande 24 § första stycket andra punkten bör enligt 
min mening följas. Däremot anser jag inte de redaktionella jfönkningar som 
lagrådet föreslår beträffande W och 33 §§ vara nödvändiga. 

I enlighet med vad lagrådet påpekar biir en iindring motsvarande den som 
föreslås i 71 § sjiittc stycket gijras också i 73 §andra stycket. 

Lagrådets förslag beträffande ulformningen av 195 §första stycket bör en
ligt min mening följas. 

Hänvisningen till 31 § .JP i punkten 3 i övergångsbestämmelserna bör, som 
lagrådet framhåller, ändras till :34 § .• Jag ansluter mig till lagrådets förslag 
beträffande punkten 4. 

Förslaget till lag om t:xekutiv försäljning av luftfartyg m. m. 

Liksom i fråga om motsvarande föreskrift i 2 § i förslaget till lag om exe
kutiv försäljning av fast egendom (FfL) anser jag att föreskriften i 2 § i här 
ifrågavarande lag bör behållas. Vad lagrådet ullalar beträffande 1 och 2 §§i 
lagen kan jag alltså inte ansluta mig till. 

Lagrådet förordar en omdisponering av föreskrifterna i 20-23 §§ som an
sluter till vad lagrådet har föreslagit beträffande den redaklionclla utform-
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ningen av 40-43 §§ FfL. På de skäl som jag anförde i anslutning till sist
nämnda paragrafer anser jag att den uppliiggning som bestämmelserna i 
20-23 §§ i förevarande lag har enligt det remitterade förslaget inte bör 
frångås. Jag ansluter mig inte heller till lagrådets förslag att sista stycket i 
24 §bör föras över till den följande paragrafen. 

Även i andra avseenden än vad som framgår av lagrådets uttalanden bör 
föreskrifterna i förevarande lagförslag i redaktionellt hänseende anpassas till 
vad som nu föreslås beträffande utformningen av motsvarande bestiimmclser 
iFfL. 

Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

En regel om exekutiv underhandsförsäljnings inverkan på den sålda fas· 
tighetens inleclmingsförhållanden har i det remitterade förslaget tagils upp i 
ett andra stycke av 6 kap. 15 §.Med denna placering kunde ingrepp i 12 och 
13 §§i samma kap. med de relativt invecklade bestämmelser som ges i dessa 
paragrafer undvikas. Lagrådet förordar emellertid att den nämnda regeln i 
stället tas in som ett tredje stycke i 12 §.Följs detta förslag uppnås fördelen, 
att reglerna om när inteckning helt eller delvis blir utan verkan till följd av 
exekutivt förfarande förs samman i 12 och 13 §§. Med hänsyn härtill och då 
den av lagrådet förordade utformningen av regeln inte innebär något ingrepp 
i de bestämmelser som nu finns i dessa paragrafer vill jag inte motsiitta mig 
förslaget. Det bör understrykas att den föreslagna ändringen är redaktionell 
och inte innebär att det remitterade förslaget frångås i sak. 

19 kap. 21 §första stycket bör kunna utformas på det sätt lagrådet före
slår. 

Utöver vad som har nämnts i det föregående hör vissa redaktionella änd
ringar i lagförslagen vidtas. 

Hemställan 

Jag hemställer, att Kungl. :Maj :t föreslår riksdagen att antaga 
1) lag om exekutivförsäljning av fast egendom, 
2) lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31s.1), 
3) lag om ändring i lagsökningslagen (1946: 808), 
4) lag om ändring i rättegångsbalken, 
5) lag om ändring i konkurslagen (1921: 225), 
6) lag om ändring i ackordslagen (1970: 847 ), 
7) lag om exekutiv färsäljning av luflfartyg m. m., 
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8) lag om ändring i lagen (1[}55: 229) i anledning av Sveriges Lilllriide 
till 19-"-8 års konvention rörande internationellt erkännande av riitt till lufl
fartyg. 

9) lag om ändring i f r)rordningen ( 1877: 31 s. 51) om nya utsöknings la
gens ikraftlriidande ocll vad i avseende diirå iakttagas skall, 

10) lag om iindring i jordaflalJ.:en; 
11) lag om ändring i uppl:ördsförordningen (1953: 272). 

l\Ied bifall till vad föredraganden sålunda med in
stämmande av statsrådets övriga ledamöter hcmställl 
förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen 
skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga lill 
delta protokoll utvisar. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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